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al şedinţei ordinare din 26.04.2012 
 

 
 
D-na Cristea face prezenţa: din 27 de consilieri avem 1, 2, 3 absenţi, din 

care dl Stan Sorin lipseşte motivat, fiind plecat în interes de serviciu, a depus o hârtie.  
Trebuie să vă anunţ că astă seară îi ţin locul domnului Secretar Gheorghe 

Floricică, în baza dispoziţiei de Primar nr. 1982/23.04.2012.  
De asemenea, trebuie să supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal al 

şedinţei ordinare din data de 27.03.2012, proces verbal care a fost semnat de către dl 
Secretar Gheorghe Floricică şi de către d-na preşedintă de şedinţă Ioana Mihalea 
Neacşu. Sunteţi de acord? 24 de consilieri, şi de asemenea trebuie să vă supun aprobarii 
procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 04.04.2012. Şi acesta este semnat 
de către dl Secretar şi de către dl preşedinte de şedinţă dl Dina Sorin. Cine este pentru? 
toată lumea, 24 de consilieri. La prezenţă 27, 3 absenţi, 24 prezenţi.  
 

Dl Dina: Da, având în vedere că avem prezenţa necesară, avem cvorumul 
necesar de şedinţă, vin şi vă spun bună ziua, tuturor celor astăzi aflaţi aici, astăzi în 
temeiul Dispoziţiei nr.1958/20.04.2012, Consiliul Local al Sectorului 6 a fost convocat 
la o şedinţă ordinară şi în anexă la dispoziţia Primarului Cristian Constantin Poteraş, 
avem ordinea de zi. Înainte de a trece la aprobarea ordinei de zi, aş vrea să-l întreb pe dl 
Primar, dacă, cu privire la ordinea de zi, există ceva comentarii sau probleme, vă rog. 

 
 Dl Primar: Bună ziua. E vorba de punctul 5 al ordinii de zi, rog 

executivul să-l reintroducă într-o nouă şedinţă pentru că din punct de vedere juridic sunt 
nişte mici inadvertenţe pe care aş vrea să le ocolim pentru a nu apărea probleme. Deci, 
punctul 5 îl scoatem de pe ordinea de zi. 

 
Dl Dina: Am înţeles, deci în aceste condiţii o să rămânem cu o ordine de zi 

cu un punct mai puţin, deci o să avem în total 5 puncte şi atunci dragi colegi consilieri 
locali, noua ordine de zi, aşa cum a fost ea amendată de dl Primar. Dacă există voturi 
împotrivă? Nu. Abţineri? Nu. Cu unanimitatea celor prezenţi, adică 24 de voturi, 
ordinea de zi a fost aprobată. 

Intrăm stimaţi colegi în dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi. Primul proiect 
despre care o să discutăm se referă la aprobarea derulării şi finanţării… 

 
 Dl Dina: Eu am întrebat, îmi cer scuze, a mai fost ceva d-le Primar? Vă 

rog.  
Dl Primar: Trebuia introdus, nu? 
  
Dl Dina: V-am întrebat dacă mai…, haideţi să vedem dacă mai este ceva… 
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Dl Primar: Deci, este vorba, eu zic… 
 
D-na Petrescu: Reţeaua şcolară. 
 
Dl Dina: Am întrebat. Haideţi că se pare că mai avem o mică adăugire… 
 
Dl Primar: Am crezut că nu văd foarte bine, dar… 
 
Dl Dina: Nu este d-le Primar nimic cu reţeaua şcolară, dacă îl introduceţi 

dvs. acum … 
 
Dl Tulugea: Nu a fost pe ordinea de zi şi era propunerea de a fi introdus în 

timpul … 
 
Dl Dina: Păi, haideţi, dacă avem proiectul, dacă avem ce ne trebuie îl 

aducem şi îl suplimentăm, rugaţi executivul. 
 

Dl Primar: A fost rândul trecut, se poate da proiectul cu reţeaua şcolară. Îl 
aveţi redactat? 

 
Sala: Da, Da, mulţumesc. 
 
Dl Dina: Hai să-l aducem să-l avem şi supliment în ordinea de 

zi...da,da,da,da, l-am primit pe mail, a fost ridicat... 
 
                        Dl Primar: Faceţi cum vreţi, dacă s-a discutat toată lumea este de acord să 
fie introdusă, am crezut că nu e introdus, de aceea nu am...  
 
 Dl Dina: Atât, colegii de la Comisia de Specialitate aţi dat aviz la el? 
 
    D-na Petrescu:  Da, da. 
 
 Dl Dina: Ok, e în regulă, atunci d-le Primar, propuneţi, deci, introducerea 
pe ordinea de zi a ........ 
 
 Dl Primar: Punctul 5 să devină ... 
 
 Dl Dina: Cu reţeaua şcolară, da. 
  
 Dl Primar: Cu reţeaua şcolară. 
  
 Dl Dina: Deci, atunci, dragi colegi, reluăm discuţia pe ordinea de zi, în 
sensul următor, dl. Primar a retras proiectul de la punctul 5, referitor la schimbul de la 
A.N.L., şi în locul acestui proiect, se introduce cel referitor la reţeaua şcolară, da. E clar 
până aici.  
 Dacă sunt voturi împotrivă, la această formă a ordinii de zi? Abţineri? Nu. Cu 24 
de voturi, unamitate, ordinea de zi a fost aprobată.  
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 Mai sunt ceva precizări, d-le Primar, sau putem trece la dezbateri? 
 
 Dl Primar: Nu. 
 
     Dl Dina: În regulă, mulţumim. Revenim, primul punct de pe ordine de zi 
se referă „la aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012, din bugetul local al 

sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, a proiectului Spitalul Social “Sf. Nectarie”, 

desfăşurat de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA”.  

 Prezentul proiect de hotărâre este însoţit de expunerea de motive a d-lui Primar. 
Avem în continuare raportul de specialitate de la Asistenţă Socială, semnată de dl 
director Marius Lăcătuş, anexele la proiect, în ceea ce priveşte rapoartele comisiilor de 
specialitate, comisia 1 buget-finanţe a dat un aviz favorabil sub rezerva unor modificări, 
acestea au fost operate, iar comisia nr. 5 juridică disciplină, apărare ordine publică şi 
probleme sociale de asemenea a dat un aviz favorabil, deci, ambele avize sunt 
favorabile.  
 Dacă la discuţii generale pe marginea acestui proiect, doreşte cineva să ia 
cuvântul? Nu.  
 Dacă nu este discuţii pe marginea ordinei de zi...pe marginea discuţiei generale, 
avem? 
  Dl Flămânzeanu: D-le preşedinte, aş avea şi eu... 
   
  Dl Dina: Domnule consilier, vă rog. 
 
  Dl Flămânzeanu: Deci, e de apreciat faptul că cele două comisii: 1, buget 
finanţe şi 5 comisia de probleme sociale, şi-au însuşit acest proiect de la Spitalul social 
Sf. Nectarie, cu atât mai mult cu cât în Sectorul 6, nu avem om. Şi în acest sens aş face 
o mică propunere, şi rog să se studieze, şi mulţumesc anticipat, inclusiv de Direcţia de 
Asistenţă Socială, ca pentru următorii patru ani, dacă e posibil, toţi cei care sunt aici 
prezenţi, toti cei 27 de consilieri, la care să se adauge actualul Primar şi Secretar să 
primească eventual o legitimaţie ca în următorii 4 ani să poată avea acces la acest spital, 
care s-a născut în acest mandat, 2008-2012.  
 Ştiţi şi dumneavoastră că o boală este tratabilă, dar aceeaşi boală nu poate fi 
vindecabilă, afirmaţie valabilă mai ales pentru cei de vârsta, care au ajuns la vârsta a 
treia, şi cei care sunt aproape de ea. E valabil indiferent de culoarea politică a fiecărei 
persoane, sau consilier local de aici, trebuie să fie studiată şi această problemă ca la 
următoarea şedinţă cei care sunt vizaţi să ne prezinte un proiect de hotărâre, şi eventual 
şi nişte legitimaţii. Vă mulţumesc, anticipat. 
 
  Dl Dina: Da, dle consilier. 
 
  Dl Primar: Poate fi trecut ca şi un amendament, acum? 
 
  Dl Lăcătuş: Nu, nu, trebuie o hotărâre separat. 
 
  Dl Dina: Da, deci executivul a luat la cunoştinţă. Dl Primar ne spune că va 
ţine cont de acest aspect. 
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  Dl Flămânzeanu: Vă mulţumesc. 
 
   Dl Dina: Şi eu vă mulţumesc, dl consilier. Dacă la discuţii generale nu 
avem nimic, aş vrea să supun proiectul în integralitate. Discuţii specifice? Nu. 
  Stimaţi colegi, având în vedere că nu sunt discuţii de nicio natură aş vrea să 
supun aprobării acest proiect de hotărâre. Dacă există voturi împotrivă? Dacă există 
abţineri? Cu unanimitatea celor prezenţi acest proiect de hotărâre a fost adoptat. 
  Da, stimaţi colegi următorul proiect de hotărâre se referă „la aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii „Centrul Social Multifuncţional Sfântul Andrei”.  

  Dacă la acest proiect de hotărâre avem discuţii generale? Nu. Discuţii aplicate? 
Nu. Atunci înainte de a trece la vot vreau să vă precizez că şi pentru acest proiect de 
hotărâre avem alăturea expunerea de motive a d-lui Primar, avem raportul de 
specialitate de la D.G.A.S.P.C. sub semnătura d-lui Marius Lăcătuş, bineînţeles aceasta 
este anexa cu documentaţia în sine, de la comisia 1 buget, finanţe avem un aviz 
favorabil în unanimitate, de la comisia juridică, comisia 5 avem la fel un raport 
favorabil cu unanimitate. 
 Atenţie, stimaţi colegi, votăm acest proiect de hotărâre în integralitatea sa. Dacă 
există voturi împotrivă, vă rog să le exprimaţi? Abţineri? Nu. Atunci şi acest proiect de 
hotărâre cu unanimitatea celor prezenţi, respectiv 24, a fost aprobat. 
 
  Dl Lăcătuş: D-le preşedinte, dacă se poate... 
  
  Dl Dina: Vă rog, domnule director general. 
 
  Dl Lăcătuş: Vă mulţumim, în primul rând, tuturor pentru aceste două 
proiecte, sunt proiecte pentru Sectorul 6 şi eu vă mulţumesc şi sunt convins că şi ceilalţi 
cetăţeni o să vă mulţumească.  
 Referitor la cel de-al doilea proiect cu aprobarea documentaţiei tehnico-economice, 
pentru că se va face predarea-primirea amplasamentului, invităm toţi domnii şi 
doamnele consilieri locali ca joi, cei care sunt interesaţi, joi la ora 10:00, se va face 
predarea-primirea acestui amplasament între biserică, parohie şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială. Încă odată, toate doamnele şi domnii consilieri care doresc să asiste la 
această predare şi să vadă şi clădirea şi locaţia, pe Aleea Parva, scrie unde e, domnii 
consilieri ştiu, scrie în proiect, ora 10:00 dacă n-am spus, vă aşteptăm cu drag pe toţi. 
Vă mulţumesc. 
 
  Dl Dina: Deci joi de azi într-o săptămână. 
 
  Dl Lăcătuş: Da. 

 
  Dl Dina: Mulţumim. Următorul proiect de hotărâre, dragi colegi consilieri 

locali, se referă la „aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul I ale Sectorului 6 al 
municipiului Bucureşti  pe anul 2012”. Hotărârea este însoţită de expunerea de motive a 
d-lui Primar, avem de asemenea raportul de specialitate asumat de Direcţia Economică 
prin domnul Director Executiv Doru Manolache, avem anexele în cauză, cu execuţia, în 
ceea ce priveşte rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local, precizez că 
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avem de la comisia 1 un raport favorabil cu unanimitate, iar de la comisia juridică de 
asemenea avem un raport care şi acesta este favorabil în unanimitate. Dacă există 
discuţii generale pe marginea acestui proiect de hotărâre? Nu. Discuţii specifice, pe 
articole, pe anexe? Nu. Atunci stimaţi colegi, atenţie, votăm acest proiect de hotărâre în 
integralitatea sa. Dacă există voturi împotrivă, vă rog să le exprimaţi. Nu. Abţineri? Nu. 
Pe cale de consecinţă şi acest proiect de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi. 

 Acum avem punctul de pe ordinea de zi care ştiţi, a fost introdus în locul celui 
scos, care se numeşte dragi colegi, “proiect de hotărâre pentru organizarea reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti”. 

 Proiectul de hotărâre cuprinde Anexa II, numai puţin, Anexa I are cele două 
anexe care sunt menţionate în corpul hotărârii, avem expunerea de motive a d-lui Primar 
şi avem raportul de specialitate de la Administraţia Şcolilor Sector 6 prin dl director 
executiv Cristian Ionescu, iar în ceea ce priveşte raportul de specialitate, acesta vine de 
la comisia nr. 5 juridică, de disciplină, un raport în totalitate favorabil. Dacă există 
discuţii generale sau specifice pe marginea acestui proiect de hotărâre? Nu. Stimaţi 
colegi, atenţie, votăm acest proiect de hotărâre în integralitatea sa. Dacă există voturi 
împotrivă? Nu. Abţineri? Nu. Deci şi acest proiect cu 24 de voturi pentru a fost aprobat. 

 Ajungem, dragi colegi, la ultimul punct al ordinei de zi care se referă la 
“întrebări şi interpelări”. Înscrieri la luări de cuvânt avem? Nu avem. Atunci am eu. 
Terminăm în câteva minute. Stimaţi colegi Grupul de Iniţiativă Favorit adresează o 
interpelare d-lui Primar, cât şi nouă consilierilor locali ai Sectorului 6 şi o să-i dau citire 
în cadrul şedinţei de consiliu local de astăzi  26. 04. 2012. 
       Dă citire interpelării Grupului de Iniţiativă Favorit. 
 

Dl Dina: Aceasta a fost interpelarea de la Grupul Favorit. Aceasta a fost 
distribuită tuturor consilierilor şi în format electronic..... 

 
 Dl Primar: Îmi permiteţi? 
 
 Dl Dina: Da, asta vroiam să spun dacă există precizări pe care dl Primar 

vrea să le facă.  
 
 Dl Primar: În primul rând dacă e cineva din partea grupului Favorit? 
 
 Dl Dina: Dacă e cineva de la Favorit?   
 
 Dl Primar: E cineva din partea grupului Favorit? 
Deci, am aici în faţa mea, o să-l vedeţi şi dvs., un răpuns foarte clar pe toate 

punctele pe care le-aţi cerut din data de 12.04. 
 
 Reprezentanta Grupului Favorit: Şi unde au fost trimise acestea de nu 

le-am primit? Unde au fost trimise sau unde au fost publicate? 
 
 Dl Ionescu de la Grupul Favorit: Credeţi că nu le confirmăm? Că doar 

asta este relaţia de discuţie... Când interpelăm ni se răspunde, luăm în considerare, 



 6

trecem mai departe, dar şi de data aceasta cel din 12 cum a fost transmis şi unde? Avem 
trecute aici şi bloguri şi email-uri şi adrese.  

 
 Dl Dina: Haideţi ca să fim operativi, d-le Primar sunteţi de acord să le 

înmânaţi şi în sală acest răspuns? 
 
 Dl Primar: Bineînţeles. 
 
 Dl Dina: Haideţi atunci poftiţi să ridicaţi dvs. personal acest răspuns. 
 
 Dl Prima: Să vă facem o copie. 
 
 Reprezentanta Grupului Favorit: Am o întrebare. Unde au fost publicate 

sau unde au fost trimise? 
 
 Dl Primar: Doamnă staţi că nu avem dialog. 
 
 Dl Dina: O să facem, staţi puţin..... 
 
 Dl Tulugea: D-le preşedinte, aici ce facem? 
 
 Dl Dina: .. o să facem, da, ca să nu facem dialog. E pentru dumnealor sau 

trebuie făcută o copie? 
 
 Dl Primar: Vă fac o copie imediat. 
 
 Dl Ionescu de la Grupul Favorit: Găsim unde s-o copiem dacă e ... 
 
 Dl Dina: Auziţi, că puteţi să-l înmânaţi.  
 
 Dl Ionescu de la Grupul Favorit: Mulţam frumos. 
 
 Dl Dina: În regulă, parţial problema s-a rezolvat. 
 
 Dl Ionescu de la Grupul Favorit: Da, rămân cele de azi. Că aici nu....  
 
 Dl Dina: Da, haideţi vă rugăm frumos. Da, dacă mai doreşte cineva... 
 
 Dl Primar: Pentru informarea dvs. noi facem tot ce putem şi le împingem 

atât cât ne stă în putere, dar dacă tot vom fi blocaţi la nesfârşit aşa, ne va şi nouă foarte 
greu să ducem la sfârşit. Procedurile pentru licitaţia per proiectare în prezent, care a fost 
depusă luna aceasta, s-a găsit cineva să o blocheze.  

 
Reprezentanta Grupului Favorit: Am văzut şi asta .... 
 
Dl Primar: Să ştiţi, dacă tot la nesfârşit vom face aşa, să mă ierte 

Dumnezeu... 
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Dl Dina: Rugămintea este să nu facem dialog, da vă rog frumos. 
 
Dl Primar: Mai mult de atât ce putem face? 
 
Reprezentanta Grupului Favorit: Fac parte din Grupul de iniţiativă 

Favorit, referitor... 
 
Dl Dina: Da, deci.. 
 
Dl Primar: Da, haideţi s-o lăsăm pe doamna. Cu acordul tuturor. 
 
Reprezentanta Grupului Favorit: Nu ştiu procedura, îmi cer scuze. 
 
Dl Dina: Da, vroiam doar să precizez că luările de cuvânt nu sunt la liber, 

ci trebuie să consimţim consilierii... 
 
Reprezentanta Grupului Favorit: Am înţeles, îmi cer scuze. 
 
Dl Dina: Are cineva ceva împotrivă ca d-na de la Favorit să ne adreseze 

câteva cuvinte?  Nu, atunci puteţi să luaţi cuvântul. Să vă recomandaţi şi.. 
 
Reprezentanta Grupului Favorit: Deci, fac parte din Grupul de Iniţiativă 

Favorit. Am avut acces la... 
 
Dl Dina: Cum vă numiţi? 
 
Reprezentanta Grupului Favorit: Liliana Serediuc. În S.E.A.P. este 

publicată contestaţia depusă la Comisia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor şi am 
văzut care au fost motivele invocate de ofertantul respectiv. Sunt invocate nişte articole 
de lege referitor la condiţiile restrictive care sunt în invitaţia de participare. Deci, am 
văzut de ce s-a realizat această, realizat, nu e nicio realizare, de ce s-a ajuns la această 
blocare, ca să spun aşa, deci sunt invocate articole de lege. Confruntând, nu pot să spun 
decât că au dreptate, atâta tot. Mulţumesc mult de tot. 

 
Dl Primar: Deci, au dreptate, da? 
 
Dl Dina: Auziţi, aici nu e cazul să ne antepronunţăm noi trebuie să lăsăm 

nişte organe specializate în analiză să se pronunţe... 
 
Dl Primar: Dacă vi se pare normal, atunci e ok şi pentru mine.  
 
Dl Dina: Deci, cred că a fost o apreciere pur şi simplu personală. 
 
D-na Serediuc Liliana: Sigur că da. 
 
Dl Dina: Ok, haideţi să facem precizarea în clar, da? 
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D-na Serediuc Liliana: Da. 
 
Dl Dina: Bun. Dac mai există luări de cuvânt? Dl Consilier Avramescu? 
 
Dl Avramescu: Da, dar nu pe tema asta. Adică suntem la „Interpelări”.  
 
Dl Dina: Pe alte probleme dacă sunt. Da, vă rog frumos. 
 
Dl Avramescu: Am o sesizare venită din partea unui cetăţean, Cetatea de 

Baltă nr. 23 bl O6 este un bloc de 4 etaje cu 3 scări, scara A este în reabilitare, celelalte 
două nu sunt în reabilitare şi nici nu apare pe listele aprobate până acum, ceea ce 
înseamnă că anul acesta nu are şanse să intre în programul de reabilitare. Este un caz 
destul de nefericit cu o persoană imobilizată în cărucior cu rotile cu venituri mici cu 
apartament debranşat ca să poată să-şi plătească cheltuielile. Debranşat de la căldură. Vă 
dau acest caz, pentru că e un exemplu de situaţie la care se ajunge în momentul în care 
banii sunt gestionaţi iresposabil. Vreau ca executivul să ia în calcul, la modul cel mai 
serios, reanalizarea costurilor la care se face reabilitarea. Discuţia pe care am avut-o 
ultima dată nu se confirmă în teren. De exemplu, vă dau un singur exemplu. Acele 
intervenţii la baza blocului cu refacerea aleii şi refacerea hidroizolaţiei. În teren, niciun 
bloc din cele câte au fost făcute până acum sau care sunt în lucru, nu beneficiază de aşa 
ceva. Aleile sunt cele care s-au făcut odată cu blocul, acum 20, 30, 40, 50 de ani, iar 
refacerea faţadei se opreşte la nivelul solului, în niciun caz, conform normativelor, 80 
de cm sub nivelul solului. Doresc doar regândirea preţurilor şi o renegociere cu firmele 
ofertante pentru că e clar că la sumele care se cheltuie cu acest program, nu se va ajunge 
nici în 5, nici în 6, nici în 7 ani să terminăm toate blocurile din Sectorul 6. Plus că 
programul nu-şi mai atinge sub nicio formă obiectivele. Obiectivele programului le ştim 
foarte bine. Reducerea costurilor. Cum pot să spun de reducerea costurilor la întreţinere 
în momentul în care eu plătesc 400 de milioane pentru reabilitarea unui apartament? Nu 
se justifică. Aceasta este o problemă pe care doresc să o aduc în atenţia executivului. 
 A doua problemă pe care vreau să o aduc în atenţia executivului este evenimentul 
nefericit de alaltăieri şi ieri cu situaţia care s-a întâmplat în Militari şi Crângaşi. Schela 
care a fost luată de vânt în... 
 
  Dl Anton: Ieri. 
 
  Dl Avramescu: Ieri, schela care a fost luată de vânt în Crângaşi şi în 
Militari panoul care a fost dărâmat şi victimele care au apărut. Întotdeauna când sunt 
evenimente de genul ăsta, nu ştiu cum se face, că avem ghinionul ca Sectorul 6 să fie 
menţionat. Când au loc inundaţii, se inundă Giuleşti Sârbi, când se dă situaţia privind 
cele mai poluate locuri din capitală, e menţionat Drumul Taberei, când se dă situaţia pe 
cele mai multe victime ale traficului rutier, accidente, este menţionat pe primul loc 
Drumul Taberei, pe locul doi Ghencea. Când bate vântul mai tare zboară o schelă în 
Crângaşi. Suntem chiar atât de ghinionişti sau există o lipsă constantă de preocupare 
pentru a nu mai apărea atât de des şi atât de constant în Sectorul 6, astfel de situaţii. Vă 
mulţumesc.  
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  Dl Primar: Lăsând la o parte campania în care dvs. sunteţi de mai mult 
timp, dl Avramescu, niciun bloc nu este terminat, iar ca o ultimă lucrare este exact ceea 
ce dvs. aici aduceţi aşa ca o acuză că nu se face. Vorbim de trotuar şi de ultima, la baza 
solului. Aceea e ultima lucrare. Noi nu avem recepţia la niciun bloc din cele care 
deocamdată sunt în jur cam într-un procent de 90 lucrări terminate, 90, 95% la foarte 
multe dintre ele. Dar nu avem recepţia la niciunul. Deci, dvs, bun, nu trebuie să fiţi un 
specialist în aceste lucrări, dar aţi spus, vă răspundem, nu-i nicio problemă.    
 Responsabilitatea pică, de la a pica o nefericită pentru toată lumea, o schelă în 
accident de ..., absolut toţi cred că sunteţi în asentimentul meu. Este doar răspunderea 
celor care muncesc acolo, să ştiţi. Nu primarul, cum faceţi dvs. aluzie. Probabil că 
primarul trebuia să lege schela pe acolo, cam asta înteleg? 
 
  Dl Avramescu: Nu. 
 
  Dl Primar: Păi, atunci fiţi mai precis vă rog frumos.  
 
  Dl Avramescu: Există activitate de supraveghere şi control din partea 
Primăriei, ca beneficiar. Lucrările se desfăşoară totuşi în Sectorul 6.  
 
  Dl Primar: Există şi să ştiţi că lucrările, ce nu ştiţi dvs. şi e bine că vă 
informez pe toţi consilierii este că lucrările la Sectorul 6 sunt, din punct de vedere 
calitativ, cele mai bune din tot Bucureştiul, să ştiţi. Şi asta o pot spune toţi specialiştii 
care sunt implicaţi în chestia asta. Dacă vreţi vă vom face şi oficial. Bun.  
 
  Dl Dina: Dl Tulugea, vă rog. 
 
  Dl Tulugea: Vreau să-i reamintesc colegului consilier că dacă abordăm 
problema aşa, este vina întregului Consiliu Local Sector 6 şi atunci inclusiv şi a dvs. dl 
consilier că nu am supravegheat lucrările, nu ne-am îngrijit foarte bine să nu se întâmple 
nimic pe acolo. Haideţi să nu aruncăm pisica în grădina Primarului şi noi suntem cei 
care criticăm aici. Nu e corect şi nu e frumos. 
 
  Dl Avramescu: Dl Tulugea dacă tot e să trecem la declaraţii politice după 8 
ani sau 12 ani în consiliul local mă aşteptam de la dvs. să faceţi diferenţă  între executiv 
şi îndatoririle executivului şi legislativ sau deliberativ şi îndatoririle consiliului local. 
Din câte ştiu eu executivul are nişte îndatoriri iat deliberativul alte îndatoriri. Dacă la 
dvs. se practică confuzia între diferitele puteri ale statului nu acelaşi lucru se întâmplă şi 
în alte partide politice. Vă mulţumesc. 
 
  Dl Tulugea: Eu nu ştiu dacă s-a pus problema politic. Nu ştiu. Eu nu-mi 
amintesc. Poate dvs. îmi reamintiţi. Vorbeam de rolul dvs. ca şi consilier, dacă faceţi 
ceva pentru Sectorul 6.  
 
  Dl Dina: Da. Domnul consilier Ştefan vă rog.  
 
  Dl Ştefan: Din ce aţi auzit adineauri se pare că sunt şi necazuri în Sectorul 
6. Unde nu sunt necazuri? Constructorii în general sunt tentaţi deseori să dea mai 
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repede, să facă dar există şi supraveghere, există diriginţi. Am fost la blocul TD25. Este 
finalizat. A ajuns jos la trotuar. Acum se ocupă de partea de jos cum spunea Primarul. 
Am fost la blocul R4 care are foarte multe probleme. Este un bloc placat cu cărămidă 
braca, cine ştie cunoaşte. Sigur că sunt foarte multe probleme şi sigur că aceşti 
constructori, uitaţi-vă la furtuna de ieri, nu e neapărată nevoie să lucrezi neglijent dar se 
poate întâmpla. Întâmplările sunt şi astea în viaţa de zi cu zi. Sigur că ar fi bine să nu se 
întâmple. Dar nu întotdeuna poţi să eviţi lucrurile astea şi nu se întâmplă numai în 
Sectorul 6. Nu este adevărat. Se întâmplă în mai multe părţi, este regretabil. E rău că a 
trebuit să ne sculăm un minut în picioare pentru unul care a murit la noi, dar încă odată 
nu înseamnă că este prăpădul lumii în Sectorul 6. Nu trebuie să ne arătăm unii pe alţii 
cu degetul pentru că dacă astăzi puterea este care este şi mâine va fi alta noi nu vom 
face acest lucru pentru că ne interesează ca aceste blocuri să fie terminate în bune 
condiţiuni. Am fost la 14 blocuri în ultima săptămână să văd cum se termină lucrările şi 
de altfel domnul Preda m-a auzit, am mai vorbit împreună, i-am zis vezi că acolo este 
aşa, adică sunt chestiuni de colaborare. Să ştiţi că astea se întâmplă în mod curent. Este 
bine că vedeţi, este bine că vedem, să dea Dumnezeu să nu se întâmple şi să dea 
Dumnezeu să ne facem datoria ca lumea. Pentru că mie mi se pare că s-au cam terminat 
aceste şedinţe pe anul acesta şi pentru că eu colaborez cu dvs. numai din anul acesta din 
ianuarie. Vă mulţumesc, atunci când am depus jurământul ceva a fost puţin pe dos, n-
am spus la sfârşit acea frază să dea Dumnezeu sau mă rog, dar vă spun un lucru, eu cred 
în acest Dumnezeu şi se pare că Dumnezeu ăsta este cu noi toată ziua. Este. Trebuie să 
credem. Mai mult decât atât să ştiţi că am întâlnit oameni, am fost în casă la ei, în case 
la administratori, în case la preşedinţi, în case la oameni, vă pot da numere de telefon 
care mi-au spus toate părerile lor despre ce se întâmplă. Credeţi-mă că deocamdată în 
Sectorul 6 este bine. Merge spre bine. Să dea Dumnezeu să fie peste tot la fel. Vă 
mulţumesc. 
 
  Dl Dina: Da. Şi noi mulţumim, domnule consilier. Din rândul consilierilor 
dacă mai are cineva ceva de spus? Dacă nu o să am eu o scurtă alocuţiune. Mă bucur că 
este şi domnul Preda aici şi cu toate că dumnealui nu era pe vremea aceea la Investiţii 
dar o să-l întreb că poate ştie. Aveţi cunoştiinţă dacă blocul D15 şi D16 respectiv 
Timişul de Jos şi Timişul de Sus sunt finalizate şi recepţionate?  
 D15, D16 Aleea Timişul de Sus şi Aleea Timişul de Jos. 
 
  Dl Viceprimar: În spatele la Sf. Andrei, la biserică. 
 
  Dl Preda: Nu pot să răspund. Trebuie să verific. 
 
  Dl Dina: Ok. Răspunsul nostru din teren că şi noi mergem pe teren, este că 
e finalizat de luni multe care se scriu cu două cifre şi se înscrie în ceea ce a spus domnul 
consilier Avramescu. Nu are izolaţia făcută, putem să vă invităm la faţa locului să 
constataţi că trotuarul perimetral al blocului este cel de acum zeci de ani pentru că am 
locuit în D15, este cel care este de când eram eu copil şi de asemenea o să vă rog 
frumos să verificaţi, poate că nu sunt plătite dar ele trebuiau făcute. Şi atunci 
rugămintea noastră expres este următoarea: verificaţi situaţiile de lucrări, verificaţi 
actele dvs.. 
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 Dacă trebuia făcut trotuarul de gard şi nu s-a făcut verificaţi de ce nu s-a făcut, iar 
dacă în acte apare ca şi făcut, plătit dar neefectuat atunci din nou vă rugăm frumos să 
dispuneţi măsuri necesare. Mulţumesc.  
 Iniţiativa Favorit vreţi să adăugaţi ceva? Colegii sunteţi de acord? 
 
  Dl Gheorghe Eugen: Domnule preşedinte cred că aţi rămas cu imaginea 
copilăriei.     
  Dl Dina: Bineînţeles. O port cu mine în suflet alături de mama, de tata. 
 Iniţiativa Favorit sunteţi de acord să ne mai adreseze câteva cuvinte? Dragi colegi 
Iniţiativa Favorit vrea să ne mai adreseze câteva cuvinte sunteţi de acord? Da, 
mulţumesc. Vă rog.   
 
  Iniţiativa Favorit: Foarte scurt. Deci, răspunsul pe care ni l-a dat primăria 
este corect. Se referă la intercalarea de luna trecută  şi este datată cu 26 astăzi. Nu avea 
cum să ajungă pe 12 la noi. 
 
  Dl Primar: Deci ar fi la registratură.  
 
  Iniţiativa Favorit: Păi ştampila este 2012.04.ziua 26. Deci primele cifre se 
referă la an. Să se scrie ieşirea din legislaţie atunci ăsta este motivul. E în regulă, o 
avem acuma. Dar o avem cu data de azi.     
 
  Dl Preda: În cursul dimineţii am primit o interpelare din partea grupului de  
Iniţiativă Favorit care a conţinut toate aceste întrebări. Le-am răspuns în acest moment 
la toate aceste întrebări chiar dacă ele au fost reluate din celelalte cereri. Dacă ne 
amintim în şedinţa de consiliu anterioară v-am înaintat un alt răspuns cu o altă dată.       
 
  Iniţiativa Favorit: Este corect.  
 
  Dl Preda: Deci, mai aveţi..... 
 
  Dl Dina: Domnul Preda nu v-a solicitat nimeni. Luaţi loc şi predaţi 
microfonul. Nu v-a solicitat nimeni.  
 
  Dl Preda: Pot să răspund? 
 
  Dl Dina: La ce? 
 
  Dl Preda: La ce mă acuză domnul.  
 
  Dl Dina: Nu v-a acuzat nimic. A făcut o precizare către domnul Primar că 
hârtia respectivă este datată astăzi, dar se bucură că a primit-o chiar dacă este datată 
astăzi. Despre asta a fost vorba domnul director.  Da. Aţi fost puţin neatent. Sperăm să 
nu se mai întâmple.    
       
  Iniţiativa Favorit: Şi punctul doi la fel de scurt. Mi-a spus domnul Primar 
astăzi şi poate că e şi corect aşa este procedura, procedura de proiectare e mai lungă un 
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pic, trec prin faze şi prin avize, dar în orice caz şase luni de zile de anul trecut şi până pe 
18 aprilie când s-a lansat o altă licitaţie atunci câte luni mai trebuie până când.... Mai 
ales că la cea de 18  deja a venit o contestaţie. E penibilă şi cu contestaţia asta.     
 
  Dl Primar: Vedem când ne va răspunde, şi contestaţia...Dacă doamna este 
de acord eu ce să fac.  
 
  Iniţiativa Favorit: Vedeţi şi dvs., şase luni ne trebuie ca să programăm o 
altă licitaţie. De ce şase luni? Vedeţi aici e problema. Poate că ar fi mai bine că eu am 
citit contestaţia, că sunt de specialitate între timp, că în contestaţie sunt reluate nişte 
puncte bine documentate cu legislaţia, articolul, alineat, care se referă la solicitări la 
ofertă care se calcă în picioare una cu alta.  Şi are dreptate.   
 
  Dl Dina: Domnul Ionescu am o propunere constructivă. 
 
  Domnul Ionescu: Sigur că da. 
 
  Dl Dina:  Am vorbit şi mai înainte. Asta dacă este o treabă de specialişti, 
haideţi să lăsăm specialiştii să se pronunţe. 
 
  Dl Ionescu: Exact. 
 
  Dl Dina: Cred că este lucrul cel mai optim.  V-a spus şi dl Primar. 
                       
  Dl Ionescu: Vă mulţumesc frumos.                               
 
  Dl Dina: Şi noi vă mulţumim. Dacă mai sunt şi alte.... 
 
  Dl Primar: Poate vrea domnul să spună ceva, dacă toată lumea... 
 
  Dl Dina: Cum vă numiţi, vă rog frumos? 
 
  Sala: Numele meu este Marin Dumitru. 
 
  Dl Dina: Domnul Marin Dumitru, stimaţi colegi, vrea să ia cuvântul, aveţi 
ceva împotrivă? Nu. Domnul Dumitru vă rog frumos. 
   

Dl Marin Dumitru: Mulţumesc. Reprezint grupul Callatis-Istru şi exact 
acum două luni de zile ne aflam în aceeaşi sală la şedinţa aceea publică în care se 
rectifica bugetul. Atunci recunosc că am avut o intervenţie mai acidă şi cred că am fost 
îndreptăţit. Domnilor vreau să vă mulţumesc pentru ceea ce faceţi în Sectorul 6. Poate 
să mă înjure unii dacă spun fraza aceasta. Sunt mulţumit de Parcul Istru care în sfârşit 
arată ca un parc, sunt mulţumit de Parcul Arutela, copiii noştrii se joacă în deplină 
siguranţă. Unii comentau nu e bun gardul, „ce faceţi bă? Puşcărie”. Ba e bun. Copilul 
mic nu ştie că nu trebuie să alerge după o minge ieşită din spaţiul parcului. E foarte bun. 
Eu pentru asta vă mulţumesc. 
 Domnul Primar, mulţumesc mult de tot. Aveţi un om de încredere şi un om care 
într-adevăr e om, la A.D.P e domnul director  Cristea vă rog să îi mulţumiţi şi dumnealui 
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pentru colaborare. O colaborare excelentă, nu am întâlnit, eu vă spuneam rândul trecut 
domnul Primar, sunt membru fondator al Confederaţiei Cosi din România. Am fost şef 
de departament organizatoric, mă pricep să lucrez cu oamenii iar dânsul are o calitate de 
om extraordinară.  Vă mulţumesc. 
 
  Dl Dina: Şi noi vă mulţumim.    
 
  Dl Primar: Acuma ca să îl contrazic pe domnul Ştefan mai aveţi cel puţin 
o şedinţă să ştiţi. Deci, convoc pe data de 5 o şedinţă extraordinară tocmai pentru a mai 
băga ultimile blocuri de pe proiectul nostru.  
 
  D-na Surulescu: Este sâmbătă.     
  
  Dl Primar: E sâmbătă? Atunci 8. Atunci pe 4. Se pot face toate 
demersurile. Pe 4.  Domnul director Preda puteţi face toate actele? 
 
  Dl Preda: Pe data de 5 le primesc de la proiectant.   
 
  Dl Primar: Atunci 8 extraordinară. Şi va mai fi şi ordinară. 
 
  Dl Dina: Dacă nu mai sunt lucruri de adăugat declar această şedinţă 
închisă şi vă urez o seară frumoasă.  
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