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al şedinţei ordinare din data de 14.07.2016 
 

 

 

Dl Secretar face prezenţa:  

 

Al Tawayah Angelica Prezent 

Berceanu Octavian Alexandru Prezent 

Bordei Niculaie Prezent 

Butacu Simona Valentina Absent 

Daneş Mihai Prezent 

Enache Adrian Nicolae Absent 

Făşie Mariana Camelia Prezent 

Frumuşelu Constantin Mugurel Prezent 

Gaspar Florentina Prezent 

Gheorghe Iulian Prezent 

Iacob Emanuel  Prezent 

Luchian Florin Prezent 

Mitran Georgeta Prezent 

Nae Valentin Marian Prezent 

Pană Traian Prezent 

Petcu Sorin Prezent 

Puşcaş Ionel Prezent 

Radu Elena  Prezent 

Sima Mihaela Prezent 

Simion Adrian Prezent 
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Stan Gabriela Prezent 

Stan Robert Absent 

Surulescu Aurelia Prezent 

Tănăsuică Ion Prezent 

Tomescu Constantin Prezent 

Tudose Călin Prezent 

Ungureanu Marius Ionel Prezent 

 

 D-na Butacu Simona este învoită.  

 

  Dl Gheorghe: Are o cerere. 

 

  Dl Secretar: Este plecată în concediu. Dl Enache Adrian, de asemenea, 

este plecat, are o solicitare de motivare. Dl Stan Robert am înţeles că întârzie.         

D-na Al Tawayah Angelica, nu ştiţi? Îl mai lăsăm un pic.  

Din 27 de consilieri în funcţie, sunt prezenţi 24. Dau cuvântul d-lui preşedinte 

de şedinţă. 

 

 Dl Gheorghe: Mulţumesc, dl Secretar. Daţi-mi voie să vă citesc 

Dispoziţia Primarului nr. 1992/08.07.2016, prin care se convoacă Consiliul Local 

Sector 6 în şedinţă ordinară în data de 14.07.2016, ora 1700 în sala de şedinţe a 

Primăriei Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149. Vă fac precizarea că a 

fost publicată în ziare de circulaţie naţională şi că la dosar toate propunerile de pe 

ordinea de zi au rapoarte de specialitate şi expuneri de motive şi au rapoartele 

comisiilor. Înainte să vă supun aprobării ordinea de zi, am întrebarea dacă există 

propuneri din partea executivului de modificare a acesteia, conform convocării.      

Dl Primar. 

 

 Dl Primar: Bună ziua. Da, solicit ca punctul 7 să fie retras de pe 

ordinea de zi, întrucât nu mai este necesar aprobarea acestui act adiţional. În luna 

mai, anul curent, contractul cadru a fost aprobat într-o altă şedinţă de consiliu şi 

atunci solicit retragerea de pe ordinea de zi a punctului 7. Mulţumesc.      

 

   Dl Gheorghe: Mulţumesc. În acest caz vă supun votului aprobarea 

ordinii de zi cu această modificare, deci, cu retragerea punctului 7. Cine este pentru? 

Abţineri? Voturi împotrivă? În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată.  

Punctul 1, vă supun aprobării procesul verbal al şedinţei de constituire din 

data de 24.06.2016 şi al şedinţei extraordinare din data de 30.06.2016. Dl Secretar.  

 

 Dl Secretar: Avem aici procesul verbal al şedinţei de constituire din 

24.06.2016 şi vă supun aprobarea acestuia. Voturi împotrivă? Abţineri? Deci, cu 24 

de voturi, procesul verbal a fost aprobat şi de asemenea, procesul verbal al şedinţei 

extraordinare din 30.06.2016. Vă supun votului dvs.. Vă rog, dl… 
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 Dl Daneş: Procesul verbal din şedinţa extraordinară nu a fost încărcat 

pe site-ul Primăriei până astăzi. 

 

 Biroul Tehnic: Ba da, eu l-am trimis, dar nu a fost încărcat. 

 

 Dl Daneş: Ca atare, ca să îl putem vota, ar trebui, măcar, să îl vedem, 

să îl citim. Nu vă supăraţi. 

 

 Biroul Tehnic: Da, i-am dat d-nei Mitran o copie pentru că mi-a zis.    

I-am spus celui de la site să îl încarce. El l-a încărcat tot pe cel din şedinţa de 

constituire, din greşeală. 

 

  Dl Daneş: Cel din 24.06.2016, a fost încărcat. Pe acesta nu l-am văzut. 

 

 Biroul Tehnic: Cred că acum a rectificat, pentru că i-am spus să 

rectifice. 

 

 Dl Daneş: Este corect să îl vedem înainte de a-l vota, dacă nu vă 

supăraţi. Vă supăraţi, dar cred că este corect să votăm în cunoştinţă de cauză. 

 

 Dl Secretar: Eu vi-l supun aprobării, dvs. stabiliţi dacă… 

 

 Dl Primar: Haideţi să îi dăm citire.  

 

 Dl Daneş: Daţi-i citire pentru că noi nu l-am văzut. 

 

 Dl Secretar: Este destul de lung ca să-i dăm citire procesului verbal. 

Are vreo 13 pagini. 

 

 Dl Daneş: Cine vrea să voteze pe neve, poate să o facă. 

 

 Dl Secretar: Putem să îl votăm şi în şedinţa următoare, nu este 

problemă. 

 

 Dl Bordei: Vreau să întreb şi eu. Data trecută nu s-a cunoscut de către 

toată lumea ordinea de zi? 

 

 Dl Primar: Nu, nu, este vorba de procesul verbal din data de 

30.06.2016. 

 

 Dl Secretar: Procesul verbal al şedinţei extraordinare din 30.06.2016. 

El, în original, este aici. 

 

 Dl Primar: Haideţi să facem altceva. Eventual, lăsaţi punctul acesta. 

Lăsaţi punctul acesta. Daţi-l să îl citească în sală.   

 

 Dl Gheorghe: Revenim cu el la sfârşit. 
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 Dl Primar: Uitaţi, îl aveţi, nu? 

 

 Biroul Tehnic: Da, i-am dat deja o copie. 

 

 Dl Viceprimar: Mai daţi-l şi pe acela să circule că să putem... 

 

 Biroul Tehnic: Da. 

 

 Dl Secretar: Bun şi atunci urmează să îl votăm la finalul şedinţei. 

 

 Dl Gheorghe: Bun şi atunci procesul verbal al şedinţei extraordinare îl 

mai supunem o data votului înainte de punctul 8, care va fi acum întrebări şi 

interpelări. Bun.  

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind 

desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din 

Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va 

funcţiona la nivelul Sectorului 6, al municipiului Bucureşti.  

Dacă sunt propuneri. Dl Daneş. 

 

 Dl Daneş: Deci, propun din partea U.S.B. pentru membru titular pe dl 

Berceanu Octavian şi pentru supleant pe d-na Radu Elena. 

 

 Dl Gheorghe: Alte propuneri? 

 

 Dl Puşcaş: Deci, grupul politic P.N.L. îl propune pentru comisia 

aceasta pe colegul nostru, Adrian Simion. 

 

  Dl Luchian: Partidul P.M.P. o propune pe d-na Mihaela Sima. 

 

  Dl Gheorghe: Am înţeles. Grupul P.S.D.? 

 

  Dl Tănăsuică: Grupul P.S.D. o propune pe d-na Aurelia Surulescu. 

 

  Dl Gheorghe: Mulţumesc. Pentru membrii supleanţi aveţi vreo 

propunere? 

 

  Dl Tănăsuică: Pentru membrii supleanţi pe d-na Gabriela Stan. 

 

  Dl Gheorghe: Mai sunt alte propuneri? 

 

  D-na Al Tawayah: Da. Din partea grupului A.L.D.E. pe Robert Stan, 

la membru supleant. 

 

  Dl Gheorghe: La membru supleant doar, da? Întrucât, comisia este 

formată din 3 membrii titulari şi 3 membrii supleanţi şi având în vedere că avem, 

momentan, 4 propuneri pentru membrii titulari, vă fac propunerea să-i votăm pe 

rând.   

  D-na Sima: Eu mă retrag. 
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  Dl Gheorghe: Dvs. vă retrageţi? Bun. Deci, avem o retragere,             

d-na Sima. 

 

  Dl Secretar: Trebuie să îi votezi separat. 

  

  Dl Gheorghe: Oricum, îi votăm, dar pe d-na Sima nu o mai supunem la 

vot dacă nu acceptă să participe, pentru că nu mai are obiect. Bun. Atunci haideţi să 

votăm.  

Pentru dl Berceanu. Voturi pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?  

 

 Biroul Tehnic: Două abţineri (dl Luchian şi d-na Gaspar). 

 

 Dl Secretar: Deci, 22 de voturi pentru şi două abţineri. 

 

 Dl Gheorghe: Pentru dl Simion. Voturi pentru? Abţineri? Voturi 

împotrivă? 24 de voturi. 

Pentru d-na Surulescu. Voturi pentru? Abţineri? Voturi împotrivă? Cu 24 de 

voturi pentru. 

 Deci, membrii titulari ai comisiei vor fi: dl Berceanu, dl Simion şi                  

d-na Aurelia Surulescu. 

 Trecem la membrii supleanţi. D-na Radu Elena. Voturi pentru? Împotrivă?  

Abţineri? Cu 24 de voturi pentru. 

D-na Gabriela Stan. Voturi pentru? Abţineri? Voturi împotrivă? 24 de voturi 

pentru. 

Dl Robert Stan. Voturi pentru? Abţineri? Voturi împotrivă? 24 pentru. 

Deci, membrii supleanţi ai comisiei sunt: D-na Radu Elena, d-na Gabriela 

Stan şi dl Robert Stan. 

Vă supun votului hotărârea în ansamblu prin care reprezentanţii titulari în 

această comisie sunt: dl Berceanu, dl Simion, d-na Surulescu, iar reprezentanţii 

supleanţi sunt: d-na Radu Elena, d-na Gabriela Stan şi dl Robert Stan.  

Voturi împotrivă? Abţineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată. 

 Următorul punct pe ordinea de zi este: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de 

Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov.  

 Avem un membru titular, un reprezentant şi un membru supleant. Propuneri? 

Dl Daneş. 

 

  Dl Daneş: Vă propun ca din acest consiliu să facă parte d-na Mitran 

Georgeta. 

 

 Dl Gheorghe: Deci, d-na Mitran. Ca titular sau ca supleant? 

 

 Dl Daneş: Ca titular. 

 

 Dl Tănăsuică: P.S.D.. O propun pe d-na Simona Butacu ca titular. 
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  Dl Gheorghe: Mai sunt alte propuneri la titular sau supleanţi?             

Dl Luchian. 

  

 Dl Luchian: P.M.P. propune ca membru supleant pe dl Călin Tudose. 

 

  Dl Gheorghe: Dl Călin Tudose supleant, da? Pentru supleanţi mai sunt 

alte propuneri? Nu. Dl Daneş, vreţi să luaţi cuvântul? 

 

  Dl Daneş: Aş vrea să mai fac o propunere pentru supleanţi, dacă se 

poate. 

 

 Dl Gheorghe: Da, desigur. 

 

 Dl Primar: Un singur supleant. 

 

 Dl Daneş: Un singur supleant, d-na Mitran. 

 

 Dl Gheorghe:  Să o propuneţi… 

 

Dl Primar: Fie aşa, fie aşa. Ok. 

 

Dl Daneş: Fie aşa, fie aşa. 

 

Dl Gheorghe: Pentru d-na Mitran Georgeta. Voturi pentru? Pentru 

poziţia de titular. 7 voturi (dl Berceanu, dl Daneş, d-na Făşie, dl Frumuşelu,             

d-na Mitran, d-na Radu, dl Ungureanu). Abţineri? Voturi împotrivă? Restul.            

17 voturi împotrivă. 

Pentru d-na Butacu. Voturi pentru? 17 voturi. Abţineri? Voturi împotrivă?      

7 voturi împotrivă (dl Berceanu, dl Daneş, d-na Făşie, dl Frumuşelu, d-na Mitran,    

d-na Radu, dl Ungureanu). Deci, d-na Simona Butacu este desemnată ca 

reprezentant titular. 

Pentru supleant. Dl Călin Tudose. Voturi pentru? 17. Abţineri? Voturi 

împotrivă? 17 voturi pentru, 7 împotrivă (dl Berceanu, dl Daneş, d-na Făşie,             

dl Frumuşelu, d-na Mitran,  d-na Radu, dl Ungureanu). 

Pentru d-na Mitran. Voturi pentru? 7 (dl Berceanu, dl Daneş, d-na Făşie,         

dl Frumuşelu, d-na Mitran, d-na Radu, dl Ungureanu). Abţineri? 13 abţineri. Voturi 

împotrivă? 4 voturi împotrivă (dl Luchian, d-na Sima, dl Tudose, dl Pană). 

Deci, dl Călin Tudose este membru supleant al Consiliului Local în Consiliul 

de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov. 

Vă supun votului hotărârea în integralitate prin care d-na Butacu este membru 

titular al acestui consiliu şi dl Tudose membru supleant. 

Cine este pentru? 17 voturi. Abţineri? Două abţineri (d-na Făşie, d-na Radu). 

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă (dl Berceanu, dl Daneş, dl Frumuşelu,             

d-na Mitran, dl Ungureanu). Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
 Următorul punct de pe ordinea de zi este: Proiect de hotărâre privind 

constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6. Organism cu rol 

consultativ.  
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 Vă fac cunoscută componenţa Comisiei care are ca membrii: Primarul 

Sectorului 6, reprezentantul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 

Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală a Sectorului 6, Secretarul 

Sectorului 6 şi 3 reprezentanţi ai Consiliului Local. 

 Propuneri din partea membrilor Consiliului Local. Dl Daneş. 

 

Dl Daneş: Frumuşelu Mugurel. 
 

Dl Gheorghe: Dl Tănăsuică. 
 

Dl Tănăsuică: Din partea P.S.D., dl Iacob Emanuel. 
 

Dl Gheorghe: Dl Iacob. Alte propuneri, dacă mai sunt. 
 

Dl Puşcaş: Din partea P.N.L. îl propunem pe Enache Adrian. 
 

Dl Gheorghe: Mai sunt alte propuneri? Bun. Vă supun votului în 

ordinea propunerilor. Pentru dl Frumuşelu. Voturi pentru? 16 voturi. Abţineri? 5 

abţineri (dl Luchian, dl Simion, d-na Gaspar, dl Puşcaş, d-na Sima). Voturi 

împotrivă? Nu mai sunt. 
 

Dl Secretar: Nu ne ies la socoteală. 
 

Dl Luchian: Ar trebui să spuneți şi formaţiunea politică de unde fac 

parte. 
 

Dl Gheorghe: Deci, haideţi să repetăm voturile aici. Dl Frumuşelu 

Mugurel din partea U.S.B. Voturi pentru? Să îl numeri şi pe dl Viceprimar, că  

votează. 19 pentru. Abţineri? 5 abţineri. (dl Luchian, dl Simion, d-na Gaspar,           

dl Puşcaş, d-na Sima). Foarte bine.  

Pentru dl Iacob, P.S.D.. Voturi pentru? 20 pentru. Voturi împotrivă? Un vot 

împotrivă  (d-na Mitran) şi 3 abţineri (dl Simion, d-na Gaspar, dl Puşcaş).  

Pentru dl Enache, P.N.L.. Voturi pentru? 23 de voturi pentru. Împotrivă? Un 

vot împotrivă (d-na Mitran). Abţineri, nu este cazul. Un vot împotrivă pentru          

dl Enache.  

Deci, vă supun votului hotărârea în ansamblu prin care sunt desemnaţi           

dl Frumuşelu, dl Iacob şi dl Enache ca reprezentanţi ai Consiliului Local în Comisia 

Locală de Ordine Publică a Sectorului 6. Cine este pentru? Abţineri? O abţinere    

(d-na Mitran). 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Mai avem constituirea unei comisii pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 

privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi 

repartizare a locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, a structurii pe specialităţi 

şi atribuţiile acesteia.  

Primul pas ar fi să stabilim numărul de consilieri locali care se adaugă 

reprezentanţilor de drept în această comisie, respectiv Primarul Sectorului 6, care 

este şi preşedintele comisiei, Viceprimarului, Secretarului, reprezentantului 

D.G.A.S.P.C., reprezentantului Serviciului Juridic al Primăriei şi reprezentantului 

D.A.F.L.. Aici, eu am propunerea să formăm comisia din încă 6 reprezentanţi 
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suplimentari din rândul consilierilor. Vă fac propunerea să fie formată comisia din 

13 membri, respectiv să alegem 7 reprezentanţi din rândul consilierilor. 

 

D-na Mitran: Dacă îmi permiteţi, Georgeta Mitran nu votează la acest 

proiect. 
 

Dl Gheorghe: Vă rog să consemnaţi în procesul verbal, d-na Mitran nu 

va  participa la vot. La dezbatere şi vot. Propuneri pentru această comisie. 
 

Dl Daneş: U.S.B. propune pe dl Ungureanu Marius şi pe d-na Radu 

Elena. 
 

Dl Gheorghe: Doi aţi propus. 
 

Dl Puşcaş: P.N.L. propune pe Puşcaş Ionel. 
 

Dl Luchian: P.M.P. propune pe  Luchian Florin. 
 

Dl Gheorghe: Am înţeles. 
 

Dl Tănăsuică: P.S.D. propune pe dl Petcu Sorin şi dl Pană Traian. 
 

Dl Gheorghe: Din partea A.L.D.E? 

 

D-na Al Tawayah: Pe Al Tawayah Angelica. 
 

Dl Gheorghe: Deci, avem 7 propuneri, momentan. Vă supun individual 

propunerile la vot. 7 propuneri, 7 locuri. Deci, Dl Ungureanu, U.S.B.. Voturi pentru?  

  

  Biroul Tehnic: 23, pentru că d-na Mitran nu participă la vot. 

 

  Dl Gheorghe: Da, d-na a anunţat că nu participă la vot.  

 D-na Radu Elena. Voturi pentru?  

   

  Biroul Tehnic: 20. 

   

  Dl Gheorghe: Abţineri? Voturi împotrivă? Încă o dată, vă rog, cum 

votaţi la acest vot pentru d-na Radu Elena, cu abţinere sau cu vot? 

 

  Biroul Tehnic: D-na Sima, nu aţi votat deloc. 

 

  D-na Sima: Pentru că nu am înţeles. 

 

  Dl Gheorghe: Deci, supunem la vot nominal persoanele care vor face 

parte din această comisie. Până acum a fost votat dl Ungureanu, acum era cea de a 

doua propunere, d-na Elena Radu.  

Voturi pentru? Haideţi să reluăm votul. Voturi pentru? Abţineri? Voturi 

împotrivă? Deci, 21 de voturi pentru, două voturi împotrivă. 

 

 Biroul Tehnic: Împotrivă sau abţineri? 
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 Dl Gheorghe: Împotrivă. 

 

 Biroul Tehnic: Abţineri. Două abţineri (dl Luchian, d-na Sima). 

 

Dl Gheorghe: Da, este acelaşi lucru.  

 Pentru dl Puşcaş. Voturi pentru? 23 de voturi pentru. 

 Pentru dl Luchian. Voturi pentru? Unanimitate. 

 

 Dl Secretar: 23. 

 

Dl Gheorghe: Pentru dl Petcu. Voturi pentru? 

 

Biroul Tehnic: 23. 

 

Dl Gheorghe: Pentru dl Traian Pană. Voturi pentru? Unanimitate. 23. 

 Și pentru d-na Al Tawayah. Voturi pentru? Unanimitate.  

 Vă supun votului hotărârea în ansamblu privind desemnarea reprezentanţilor 

în Comisia socială de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor. 

 Cine este pentru? Abţineri? Voturi împotrivă? Unanimitate. A fost adoptată şi 

această hotărâre. 

 Următorul punct pe ordinea de zi este: Proiect de hotărâre privind trecerea 

imobilului – locuinţă socială situat în Bucureşti, Bd. Gheorghe Magheru nr. 24,  bl. 

-, scara B, etaj 7, apartament 40, sector 1 din administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6 în administrarea Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 

6. 

Dacă sunt dezbateri pe această temă. Dacă nu, vă supun votului. Cine este 

împotrivă? Abţineri? 7 abţineri (dl Berceanu, dl Daneş, d-na Făşie, dl Frumuşelu,    

d-na Mitran, d-na Radu, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, 

proiectul a fost adoptat. 

  Următorul punct pe ordinea de zi, deci, punctul 7 a picat şi mai avem: Proiect 

de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 

particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti.  

 Dacă sunt discuţii aici.  
 

Dl Daneş: O mică discuţie şi cer permisiunea să luăm o pauză pentru 

consultări pentru că nu avem reprezentant în comisia de cultură deşi, d-na Butacu 

ne-a anunţat în ziua respectivă… 
 

 Dl Gheorghe: V-a invitat, dar nu a putut nimeni să participe de la dvs.. 

 

 Dl Daneş: Pentru că eram la alte comisii şi v-aş ruga să aveţi 

amabilitatea pentru o pauză pe subiectul acesta. Acum am primit listele. 
 

  Dl Gheorghe: Bine. Putem lua o pauză de câteva minute. Pauză de 5 

minute. 

 

         PAUZĂ 
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 Dl Gheorghe: Reluăm şedinţa. Suntem la punctul 7 de pe ordinea de zi, 

referitor la nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi 

confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

  Înţeleg că faţă de Anexa pe care a fost convenită în comisia de învăţământ 

avem o modificare. D-na Gaspar. 

 

 D-na Gaspar: Avem câteva modificări pe care le-am convenit cu cei de 

la U.S.B. şi o să le dau citire. 

 

Dl Gheorghe: Vă rog. 
 

D-na Gaspar: Este vorba de Grădiniţa nr. 41, în loc de dl Berceanu 

Octavian Alexandru, d-na Radu Elena. Grădiniţa nr. 111, în locul d-lui Daneş, intră 

d-na Făşie Mariana Camelia. La Grădiniţa nr. 170 intră dl Daneş Mihai. La 

Grădiniţa nr. 208, în loc de dl Berceanu Octavian Alexandru, intră d-na Mitran 

Georgeta. Mai departe, la Şcoala Gimnazială Sf. Constantin şi Elena în loc de         

dl Ungureanu Marius Ionel, intră dl Frumuşelu Constantin Mugurel. La Şcoala 

Gimnazială nr. 193, în loc de dl Tănăsuică Ion intră dl Petcu Sorin. La Şcoala 

Gimnazială nr. 206, în loc de dl Frumuşelu Constantin Mugurel, intră                      

dl Ungureanu Marius Ionel. Bun. Acestea sunt modificările.  
 

D-na Mitran: Eu ies din... 
 

D-na Gaspar:  Dar, au fost de acord colegii dvs.. 
 

D-na Mitran: Păi, pe  mine nu m-a întrebat nimeni. 
 

D-na Gaspar: Deci, în loc de d-na… . Revenim, unde sunteţi dvs. 

doamnă?  
 

Dl Daneş: La o grădiniţă. 
 

D-na Gaspar:  La o grădiniţă, este vorba de Grădiniţa nr. 208 de unde 

a ieşit dl Berceanu Octavian Alexandru, deci, nu doreşte d-na Mitran Georgeta,      

dl Daneş… 

 

Dl Gheorghe: Poate intra dl Daneş acolo ca să suplinească. 
 

Dl Daneş: Eu sunt în vreo două. 
 

D-na Mitran: Eu sunt deja în 4, cine are mai puţine să… 

 

D-na Gaspar:  Nu mai doreşte nimeni? Dl Daneş, intrați dvs.? 

 

  Dl Daneş: Da.  
 

     D-na Gaspar: Intră dl Daneş. Bun. Am încheiat Anexa nr. 1, cu 

specificarea că faţă de ceea ce a fost prima dată anunţat, Şcoala Gimnazială 

Specială ”Constantin Păunescu” şi Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de 
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Auz ”Sfânta Maria” nu primesc reprezentanţi ai consiliului local şi primesc 

reprezentanţi ai consiliului general. Drept pentru care aceste două şcoli vor fi 

eliminate din Anexă.  
 

 Dl Gheorghe: Am înţeles. 
 

  D-na Gaspar:  Bun. 
 

 Dl Gheorghe: Dacă nu mai sunt… 

 

 D-na Gaspar: Terminăm anexa aceasta şi trecem la cealaltă? O votăm 

pe aceasta și trecem la cealaltă? 

 

 Dl Gheorghe: Nu, hai să o votăm pe aceasta întâi. 
 

 D-na Gaspar: Da. 
 

 Dl Gheorghe: Vă propun să votăm în bloc toate modificările propuse, 

dacă nu sunt alte discuţii. 
 

 Dl Daneş: Înainte de vot aş vrea să facem o precizare foarte clară. 
 

Dl Gheorghe: Vă rog. 
 

Dl Daneş: Pentru că sunt oameni care lucrează în privat, pentru că sunt 

oameni care sunt prinşi în alte consilii de administraţie, trebuie să ştim dacă 

prezenţa în aceste consilii de administraţie la şcoli au vreo contradicţie cu existenţa 

în alte..., sunt compatibile sau incompatibile cu alte consilii de administraţie. 
 

Dl Gheorghe: D-le Secretar, ne puteţi...?  
 

Dl Secretar: Nu știu să fie incompatibile cu alte... 
 

Dl Gheorghe: Bun. Acum fiecare trebuie să cunoască legea şi să…, 

dacă ar fi o incompatibilitate ar fi cu aceea de consilier cum spune d-na Surulescu. 

Aceasta este o obligaţie tocmai a consilierilor de a participa în consiliile de 

administraţie a şcolilor. 
 

  Dl Daneş: Este o întrebare pe care vă rog să o lămurim până la 

următorul consiliu. 
 

  Dl Gheorghe: Bun, acum obligația… 

 

  Dl Daneş: Dacă le lăsăm aşa nelămurite, aşa cum a fost cu votul de 

data trecută. Ne abţinem, nu ne abţinem, nu ştim 215, dar îl ştim și așteptăm, suntem 

într-o… 

   

  Dl Gheorghe: Recomandarea mea ar fi să vă adresaţi instituţiilor 

abilitate care cercetează incompatibilităţile, cred că la A.N.I. ar fi cel mai bine dacă 

aţi pune o întrebare. 
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  Dl Daneş: Avem reprezentantul Legii aici care este Secretarul. 
 

  Dl Gheorghe: Da, dar care stabileşte legalitatea, dacă îmi daţi voie,  

stabileşte legalitatea hotărârilor de consiliul, nu a fiecărei persoane în parte. 
 

Dl Daneş: Nu a fiecărei persoane în parte, dar acesta este un cadru 

general, nu particular pentru mine sau pentru altul. 
 

Dl Gheorghe: Da, dar situaţia personală a fiecăruia diferă de la caz la 

caz şi nu ştiu dacă dl Secretar are această competenţă. 
 

Dl Primar: Hai să facem altceva. Există un termen legal conform legii 

în cazul în care există incompatibilitate, se verifică şi se poate retrage. Nu sunt 10 

zile. 
 

Dl Daneş: Corect. Vă rog să spuneţi tare. 
 

Dl Primar: Știţi ce se întâmplă? Există o prevedere legală, nu este… 

 

Dl Gheorghe: Nu este o obligaţia. Haideţi să lămurim lucrurile. 
 

Dl Primar: Nu este vorba de obligaţie aici, este rolul tău… 

 

Dl Gheorghe: Păi asta este, nu este obligaţia Secretarului să 

stabilească. Haideţi să înţelegem corect. Nu este obligaţia Secretarului să stabilească 

incompatibilităţi sau conflicte de interese. Sunt alte instituţii ale statului abilitate să 

cerceteze şi eventual să decidă în acest sens. De la caz la caz persoana respectivă se 

poate adresa şi să ceară punct de vedere de la aceste instituţii. Momentan putem vota 

aceasta, nu înseamnă că… şi au termenul legal în care pot afla dacă sunt în această 

stare de incompatibilitate. Nu este în măsură Secretarul să spună aceste lucruri. 
 

D-na Făşie: Îmi cer scuze. 
 

Dl Gheorghe: Vă rog, doamnă. 
 

Dl Daneş: În cunoştinţă de cauză ar trebui să fie. Atât. Aceasta era 

singura solicitare. 
 

Dl Gheorghe: Am înţeles. Da doamnă, vă rog. 
 

D-na Făşie: Am înţeles… 

 

Dl Gheorghe: Vorbiţi la microfon, vă rog. 
 

D-na Făşie: Am rugat-o pe d-na Gaspar să mai facă o precizare şi mă 

rog, mi s-a spus să o fac eu. Făşie Camelia mă numesc de la U.S.B. Aş dori să vă 

precizez că rămân doar cu poziţia pentru Grădiniţa nr. 111, mai sunt încă trei poziţii 

cu care nu sunt de acord, deci, noi nu am, sunt în necunoştinţă de cauză, nu am 

consultat, nu am primit această listă decât acum în timpul şedinţei.  
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Dl Gheorghe: Am înţeles. Rămâneţi doar cu Grădiniţa nr. 111. Mai 

figurează în Anexă undeva, pe alte poziţii? 

 

D-na Făşie: Erau patru poziţii iniţiale... 
 

Dl Gheorghe: Le preia dl Daneş şi pe acelea. 
 

Dl Daneş: Mă mut la şcoală, la învăţământ. 
 

Dl Gheorghe: Aveţi şi alte propuneri din partea comisiei de învăţămât, 

acolo, pentru poziţiile unde a renunţat doamna? 

 

D-na Făşie: Şcoala Gimnazială 163, Club Sportiv 5… 

 

Dl Daneş: La Sportiv mă poate trimite pe mine că este peste drum de 

casă. 
 

D-na Gaspar: Vă iau la toate pozițiile şi după aceea vedem dacă este  

în regulă ca să putem să trecem hotărârea în momentul acesta. 
 

Dl Gheorghe: Bun. Supunem votului modificările precizate de             

d-na Gaspar faţă de Anexa iniţială trimisă consilierilor. Anexa 1, bineînţeles. Cine 

este pentru? Abţineri? Voturi împotrivă? Cu 24 voturi pentru. Acum vă supun 

votului Anexa 1 în integralitate. Cine este pentru? Abţineri? Voturi împotrivă? Da. 
 

Biroul Tehnic: D-na Radu vă abţineţi? 

 

Dl Secretar: D-na Radu se abţine, deci, cu 23 de voturi. 
 

Dl Gheorghe: Cu 23 de voturi. Şi mai avem de votat Anexa nr. 2. 

Modificări?  
 

D-na Gaspar: Nu există modificări, nu au fost semnalate la Anexa     

nr. 2. Singura modificare pe care trebuie să o precizez este că, în Anexa nr. 2 au 

rămas doar 14 unităţi de învăţământ privat, deoarece acestea sunt unităţi de 

învăţământ obligatoriu. Grădiniţele care mai existau nu sunt în învăţământul 

obligatoriu, drept pentru care nu mai fac parte din această Anexă. Nu este nevoie de 

consilieri locali acolo. 
 

Dl Gheorghe: Am înţeles. Votăm direct Anexa cu cele 14 unde este 

obligativitatea. Voturi pentru? Abţineri? Voturi împotrivă? În unanimitate, am votat 

Anexa nr. 2. Vă supun votului proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Abţineri? O abţinere (d-na Radu). Voturi împotrivă? Cu o abţinere, a fost adoptat 

proiectul de hotărâre.  

 Mai avem restanţă de la punctul 1, adoptarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare din 30.06.2016, dacă aţi reuşit să vă uitaţi peste el. Dl Daneş? Da. Este 

ok. Cine este pentru? Aveţi observaţii la procesul verbal? 

 

Dl Daneş: La procesul verbal nu am nici un fel de observaţie, vreau să 

subliniez că atunci atitudinea din şedinţă a fost un pic incorectă din punctul meu de 



 14 

vedere. Nu e posibil ca să ni se prezinte că în Legea nr. 215 nu este prevăzut sau 

căutăm. Dl Secretar, suntem oameni serioşi. 
 

Dl Gheorghe: Am discutat odată, atunci… 

 

  Dl Daneş: Am discutat, dar vreau să subliniez. Noi suntem aici pentru 

un motiv foarte clar. Dacă ne puteţi ajuta, vă rog să ne ajutaţi. Mulţumesc. 
 

  Dl Gheorghe: Da. Mulţumesc şi eu. Bun. Deci, supun votului 

aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 30.06.2016. Cine este 

pentru? Abţineri? Voturi împotrivă? O abţinere (dl Berceanu), a fost adoptat 

procesul verbal al şedinţei extraordinare din 30.06.2016.  

 Trecem la punctul nr. 8, “întrebări şi interpelări”.  

 Avem o interpelare din partea Grupului, Iniţiativa Prelungirea Ghencea.        

Vă rog. 

  

  D-na Mihalache: Bună ziua. Mă numesc Delia Mihalache, vin la 

şedinţele consiliului local din 2010, deci, am văzut multe. Vă doresc succes şi sper 

să aveţi o altă atitudine faţă de cetăţeni decât precedentul consiliu. Vă reamintesc 

situaţia gravă din Prelungirea Ghencea unde nu există trotuare, sunt doar două benzi 

de circulaţie, staţiile R.A.T.B. nu sunt amenajate, dar în continuare Primăria Sector 6 

emite autorizaţii de construire, şi nu numai primăria Sector 6 şi Primăria Sector 5 şi 

Bragadiru. Deci, este o zonă care se dezvoltă, dar infrastructura este la pământ. Cred 

că ştiţi că proiectul a fost început în 2006, nu s-a întâmplat nimic până acum, iar dl 

primar Mutu, în campanie a inclus acest proiect în pliantul electoral. Îi mulţumim și 

vrem să ştim ce face dânsul, acum că este primar, pentru urgentarea acestui proiect.  

 Şi de asemenea, legat de parcul de la sere pe care îl cer cetăţenii în 

Prelungirea Ghencea nr. 238 pe terenul fostelor sere militare, unde sunt 98 de 

hectare. Cetăţenii cer 10 hectare pentru un parc public pentru că este nevoie. Am 

strâns şi semnături, am depus petiţii, răspunsurile sunt favorabile, dar iniţiativa 

legislativă trebuie să vină de la Primăria Sector 6. De asemenea, a apărut în pliantul 

electoral, în campania electorală și vrem să ştim ce faceţi pentru acest parc. 

Mulţumesc și cerem o audienţă la dl Primar, când aveţi timp. Mulţumesc mult. 
 

 Dl Primar: Da. Bună ziua, d-na Delia. Aşa este, eu am inclus în 

proiectele pe care le-am prezentat în campania electorală, şi nu numai în campania 

electorală, ca prioritate, Prelungirea Ghencea, Pasajul de la Ciurel şi multe alte 

proiecte necesare în sectorul 6. Eu aş vrea să-mi permiteţi să-i dau cuvântul             

d-lui Iulian Gheorghe să vă răspundă la prima întrebare legată de proiectul 

supralărgirea Prelungirii Ghencea. De ce? Pentru că din păcate, noi, cei care 

candidam, deci, cu alte cuvinte nu aveam acces la informaţii, aşa cum avem astăzi. 

Pe de o parte, eram dezinformaţi, cineva arunca castane din acelea fierbinţi în spaţiu 

public. Noi trebuia să ne jucăm cu ele, să le ţinem cât mai puţin în mână ca să nu ne 

frigem cu ele. Însă, astăzi sunt în măsură să vă răspund corect la această întrebare. 

Este o prioritate pentru mine, am discutat cu d-na Primar General, cu                        

d-na Gabriela Firea şi cred că a şi văzut poziţiile publice pe care noi le-am avut în 

ultima perioadă, iar acest proiect va fi finalizat sau cel puţin început de noi, de mine 

ca primar al sectorului şi de d-na Firea, ca Primar General şi o să vă răspund şi la a 

doua întrebare, după ce terminăm cu această primă întrebare. Vă rog, dl Gheorghe. 
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  Dl Gheorghe: D-na Delia, ştiu că şi dvs. cunoaşteţi foarte bine 

problema, ne-am întâlnit, cred, şi la Primăria Capitalei, ne-am întâlnit şi la 

C.N.A.D.R., stadiul actual al lucrărilor de acolo, ştiţi foarte bine, este următorul: 

C.N.A.D.R.-ul a finalizat procedura de începere a execuţiei pentru pasajul suspendat 

peste centura ocolitoare a Bucureştiului, iar Primăria Capitalei momentan 

demarează, este în procedura de a achiziţiona un studiu de fezabilitate pe tot ce 

înseamnă supralărgirea Bulevardului Prelungirea Ghencea, până la intersecţia cu 

bretelele de coborâre de pe pasajul suprateran. Înţeleg că singura problemă rămasă în 

discuţie este referitoare la exproprierile din zona Bragadiru, care ţin de Ilfov şi se 

caută o soluţie împreună cu Ministerul Dezvoltării, din câte ştiu eu momentan, 

pentru că Primăria Capitalei nu are competenţă de a face aceste exproprieri în afara 

razei geografice, cu atât mai puţin, după cum ştiţi, Primăria Sectorului 6. Noi de aici 

susţinem în totalitate acest proiect şi bineînţeles că luăm în calcul, referitor la ce aţi 

spus dvs., referitor la emiterea de autorizaţii, de a nu se emite autorizaţii pe 

viitoarele, să zicem, parcele de expropriere, pentru că asta într-adevăr, nu ar face 

decât să îngreuneze ulterior şi din punctul acesta de vedere susţinem în totalitate 

acest proiect, dar actorul principal în acest moment este Primăria Municipiului 

Bucureşti, pe supralărgire, cu care avem o colaborare bună şi cărora le-am şi 

transmis deja că este proiectul prioritar al sectorului. 

 

  D-na Mihalache: Trebuie şi un calendar. 

 

  Dl Gheorghe: Bun, dar un calendar de acţiuni al Primăriei Capitalei 

nu-l putem impune de aici, noi putem să susţinem că vrem o urgentare, dar... 

 

  Dl Primar: Această solicitare am făcut-o. O să fac în felul următor, voi 

avea o discuţie aplicată pe acest subiect cu d-na Primar General, vedem exact care 

este procedura, pentru că şi la nivelul Primăriei Capitalei, din păcate, au fost foarte 

multe lucruri lăsate anapoda, dar nu este o scuză, noi trebuie sa rezolvăm această 

problemă şi voi reveni cu un răspuns în toate, pe acest subiect. 

 Acum, la tema legată de terenul de la fostele sere Militari, mâine ar fi trebuit 

să existe o întâlnire cu directorul general de la A.D.S., din păcate dânsul a avut o 

problemă medicală şi a solicitat anularea acestei întâlniri pentru data de 20, dacă nu 

mă înşel. În acest sens, am avut şi o discuţie la nivelul Primăriei Generale pentru că, 

după cum bine ştiţi, nu primăria de sector preia în proprietate acel teren, ci Primăria 

Capitalei, urmând ca noi să îl administrăm, deci, îl preia în administrare, există 

intenţie fermă din partea celor de la A.D.S., acum eu vreau să mă lămuresc cu 

privire la următorul aspect, există foarte multe cereri, solicitări de retrocedare, se 

pare că A.D.S.-ul în toată această perioadă de timp, a declarat acel teren ca fiind 

eligibil pentru retrocedări, pe noi ne interesează care sunt hectarele, care-i suprafaţa 

concretă pe care noi o putem folosi şi o putem prelua în administrare, astfel încât în 

acea zonă să avem realizabil acel parc de care dvs. vorbiți şi pe care şi noi ni-l dorim 

şi nu numai. Acolo putem avea şi alte construcţii sociale, locuinţe pentru tineret, 

există chiar şi un proiect, o solicitare din partea Primăriei Capitalei să identificăm 

locaţii unde se pot construi locuinţe sociale în perioada următoare, deci, avem în 

plan să preluăm din acel teren acele suprafeţe care nu sunt supuse procedurilor de 

retrocedare pentru că, dacă ne încărcăm noi cu acel teren şi începem să facem 
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retrocedări, nu e în regulă, nu cred că o să fie o soluţie bună pentru Primăria 

Sectorului 6 şi Consiliul Local, să ne trezim că luăm în administrare un teren pe care 

ulterior, în următorul an de zile, trebuie să dăm parcele către cineva. Eu, personal, nu 

vreau să fac aşa ceva, aş vrea ca acel teren, cât se poate din el, cât mai rămâne liber 

din el, să-l folosim, să-l utilizăm la ceea ce am discutat. Deci, pe data de 20 vom 

avea acea întâlnire cu dl Director General de la A.D.S., dânşii vor veni cu planurile 

la tot ceea ce este acolo, până atunci am solicitat să vedem exact care sunt 

solicitările de retrocedare pe această suprafaţă de teren. Acolo mai există o 

problemă, în sensul că societatea care a avut în administrare serele, are în proprietate 

aleile dintre sere şi discutăm de vreo zece hectare de teren care sunt împărţite pe alei 

de doi metri cu kilometri întregi şi atunci ar trebui găsită o formulă de comasare a 

acestor alei într-o parte a terenului,  într-un colţ al terenului, ca cel care are în 

proprietate aleile să plece cu proprietatea respectivă într-o singură parte şi nouă să ne 

rămână terenul liber, adică nu putem avea un teren în administrare cu zeci de alei pe 

care nu poţi construi nimic, adică este absurd să preluăm aşa ceva. Deci, există 

intenţia de a face toate demersurile pentru ca acest teren sau parte din el să vină în 

administrarea sectorului 6 pentru aceste proiecte. După întâlnirea cu cei de la 

A.D.S., o să publicăm chiar, de ce nu, pe site, informaţii cu privire la discuţie, un 

comunicat în care o să explicăm exact cum stau lucrurile. 

 

  D-na Mihalache:  Și ne primiţi şi în audienţă? 

 

  Dl Primar: Bineînţeles. Audienţele încep chiar de marţi, pe data de 19. 

Aşa cum am promis şi în campanie, voi ţine aceste audienţe, voi participa personal, 

pentru că aşa mi se pare normal, sper din tot sufletul să am şi timpul necesar să 

răspund la toate solicitările care vin din partea oamenilor pentru că sunt foarte multe 

solicitări, foarte multe cereri de audienţe, dar voi participa fără nici un fel de 

problemă şi bineînţeles voi face întâlniri chiar la faţa locului. Să ştiţi că pentru mine 

este mult mai uşor să vin să mă deplasez în zonele pe care noi le luăm în discuţie şi 

să stăm de vorbă la faţa locului pentru că este şi mai simplu de înţeles, te poţi întâlni 

şi cu mai mulţi oameni, este adevărat, va trebui să învăţăm să fim puţin organizaţi de 

ambele părţi pentru că dacă merg acolo şi o sută de oameni spun acelaşi lucru cu alte 

cuvinte, va fi foarte greu să ne înţelegem, dar eu cred că vom găsi soluţiile necesare 

şi vom ajunge şi ca proiectele noastre să fie finalizate corect. 

 

  Dl Gheorghe: Mulţumim. Dl Daneş. 

 

  Dl Daneş: D-le Primar, vreau să vă pun două întrebări, una care 

vizează apariţia unor autorizaţii de construcţie cu regim de înălţime diferit decât 

toate construcţiile care au fost făcute pe o stradă pentru că, în calitate de reprezentant 

al societăţii civile am participat la dezbaterea publică a P.U.Z.-ului, în această sală în 

care, Corpul de Arhitecţi ai sectorului au făcut promisiuni cu marea şi cu sarea, au 

promis, ne-au minţit şi au făcut ce au ştiut ei dintotdeauna, motiv pentru care apar tot 

felul de construcţii care nu respectă regulile şi mai mult decât atât, strică viaţa 

oamenilor şi vă dau o mulţime de exemple. Eu am adunat, în scurtul timp de când 

am ajuns în acest consiliu, cinci astfel de exemple. Strada Mânăstirea Văratec, mai 

avem Valea Doftanei, mai avem undeva pe Dealul Ţugulea, mai avem încă alte 

străzi, Neculei sau ceva de genul acesta, am toate datele aici. Mai mult decât atât, 
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deci, întrebarea este, cum este posibil să apară astfel de autorizaţii de construcţie în 

zone în care regimul de construcţie era P+2 sau P+4, apar dintr-o dată P+15. Acelaşi 

lucru îl vedem în cartierul A.N.L. Brâncuşi. Sunt nişte blocuri superbe de patru 

etaje, este spaţiu, dar în extremitatea dreaptă, cum intri în cartier, au început să apară 

nişte clădiri uriaşe şi oamenii sunt, sigur, deranjaţi pentru că au venit foarte aproape, 

la 7 metri, 8 metri, de geamul lor. Eu cred că în dorinţa asta de expansiune cu orice 

preţ şi de a folosi orice metru de pământ, nu ar trebui să permitem o astfel de 

abordare, deci, este prima întrebare.  

A doua întrebare, este legată de ce..., ştiu că aţi fost implicat la inundaţie în 

Giuleşti Sârbi. Eu îmi desfăşor activitatea foarte aproape de Giuleşti şi o mulţime de 

oameni pe care îi cunosc, la care aţi fost şi în curte, au fost inundaţi. Ce măsuri luăm 

cu Apa Nova sau cu cine trebuie, ca oamenii aceia să nu mai tremure la fiecare 

ploicică? 

 

 Dl Primar: În primul rând, eu am fost unul dintre cei care am spus cu 

subiect şi predicat că în sectorul 6 trebuie să se înceteze această evoluţie a 

construcţiilor pe spaţii verzi, locuri de joacă desfiinţate şi autorizaţii emise pentru 

blocuri ş.a.m.d.. Am solicitat Direcţiei de Urbanism din cadrul primăriei ca toate 

solicitările, toate dosarele, toate autorizaţiile de construire să fie, din punct de vedere 

legal, nu la virgulă, la super mega virgulă, ca să fiu foarte exact. Asta înseamnă că 

dacă s-au emis, o să iau să verific dacă dvs. vorbiţi de ceva ce s-a întâmplat în trecut, 

o să solicit de la Direcţia de Urbanism să clarificăm pe aceste adrese, însă ce am 

văzut, din momentul în care am preluat acest mandat de primar, faptul că 

autorizaţiile sunt emise în parametri legali. Dacă până la apariţia P.U.Z.-ului zona 

era încadrată, avea o altă încadrare urbanistică, cu clădiri aşa cum aţi sesizat şi dvs., 

P+2, P+3, după ce a apărut acel P.U.Z., probabil că în P.U.Z. s-au făcut modificări şi 

parametrii urbanistici au fost modificaţi, de aceea astăzi avem zone unde avem P+14 

ş.a.m.d., fel de fel de situaţii de acest gen. Mai mult decât atât, eu am solicitat ca 

toate construcţiile noi să respecte la literă prevederile cu privire la locurile de 

parcare. Ştiţi foarte bine că noi, în sectorul 6, avem o mare problemă din acest punct 

de vedere şi nu cred că este corect ca aceşti oameni care plătesc taxe şi impozite în 

sectorul 6 să fie obligaţi ca din acele taxe şi impozite noi să facem investiţii 

costisitoare pentru că locurile de parcare nu sunt investiţii ieftine, costisitoare, în loc 

să construim creşe, grădiniţe sau locuri de joacă pentru copiii acestor oameni şi de 

aceea am solicitat ca toate investiţiile care se fac în sectorul 6 să respecte acest lucru 

astfel încât să nu mai avem probleme în viitor. De aceea vă spun, nu cunosc detalii 

cu privire la cele trei adrese pe care dvs. le-aţi enunţat mai devreme, le-am notat, o 

să mă interesez cum stau lucrurile acolo, ştiu despre ce vorbiţi, în Cartierul A.N.L. 

Constantin Brâncuşi, dvs. vorbiţi de cele două sau trei clădiri care sunt în partea 

dreaptă spre B-dul Timişoara, este adevărat, dar cu siguranţă P.U.Z.-ul zonei aceasta 

prevede acolo. O să verific, să vedem dacă într-adevăr lucrurile aşa stau. 

Acum, pentru inundaţiile din Giuleşti Sârbi, este adevărat, eu am fost acolo. 

Ce se întâmplă? Toată acea zonă, după ce a fost modernizată, s-a introdus 

canalizarea, lucrările au fost executate de către o firmă, o companie privată, 

compania privată, teoretic, ar fi trebuit să  predea lucrarea şi fac o paranteză, o 

menţiune, investiţia de acolo nu a fost făcută de Primăria Sectorului 6, a fost făcută 

de Primăria Capitalei pentru toată zona respectivă, cu fonduri B.E.I.. Deci, lucrările 

nu au fost recepţionate şi predate către Apa Nova, din diverse motive. Unul din 
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motive se referă la faptul că cei de la A.N.I.F., Amenajarea Îmbunătăţirilor Funciare, 

care au o staţie de pompare în zona respectivă, nefăcând o automatizare la staţia 

respectivă, cei de la Apa Nova nu au fost de acord să o preia, tocmai din acest motiv, 

însă, pe de altă parte, Apa Nova încasează bani de la oameni pentru canalizare şi 

atunci am stat de vorbă cu reprezentantul Apa Nova din sectorul 6, am stat de vorbă 

şi cu cei de la A.N.I.F., încercăm să găsim o soluţie şi cu Primăria Capitalei, să se 

preia acea investiţie, să se facă procesul verbal, astfel încât canalizarea să fie 

preluată de Apa Nova şi să răspundă de ea. Ei atunci ce-au făcut? Ştiind de toată 

povestea aceasta, au intervenit cu o motopompă, dacă nu mă duceam acolo probabil 

că doar motopompa  respectivă rămânea, norocul nostru a fost că ulterior s-au mai 

adus încă trei, patru autospeciale şi cât de cât s-a rezolvat problema, dar pe viitor, 

pentru a evita astfel de situaţii, este obligatoriu ca tot ce înseamnă sistemul de 

canalizare din zona respectivă, să fie preluat de Apa Nova, să se facă legătura cu cei 

de la canalul colector de la A.N.I.F., astfel încât în situaţii de... 

 

 Dl Secretar: Montată automatizarea. 

 

 Dl Primar: Aşa, şi montată automatizarea respectivă. Deci, am avut 

această discuţie. 

 

Dl Daneş: Rugămintea este să urgentaţi, ca la următoarea ploaie, 

oamenii să  nu-şi cumpere, din nou, mobilă. 

  

  Dl Primar: Ştiu. 

   

  Dl Daneş: Unde aţi fost în curte, aţi văzut ce s-a întâmplat. Intra peste 

ei apa în casă. 

 

  Dl Primar: Am fost, am stat acolo până la ora 12 noaptea, ştiu exact 

despre ce este vorba, credeţi-mă că nu mi-a plăcut ce am văzut. Aici mai apare o 

problemă care vine din trecut şi, mă rog, probabil că nimeni nu a înţeles-o. Toată 

zona respectivă, care este zonă inundabilă, da, în mod normal acolo nu ar fi trebuit 

să se dea autorizaţii de construire, în mod normal acolo nu ar fi trebuit să se 

construiască. Ce să vă spun? Nu poţi să te duci acum, şi vă invit pe toţi, toţi 

consilierii acestui sector să vină cu mine şi să explicăm împreună oamenilor care     

şi-au construit acolo, că le demolăm locuinţele. Nici nu poţi să faci aşa ceva. 

 

  Dl Daneş: Nu, noi nu putem să facem asta, nici măcar nu putem să ne 

ducem peste oameni cu lucrări de infrastructură şi să spunem, pardon, ţi-am dat 

autorizaţie de construcţie, dar eu mă gândesc acum că fac o altă construcţie care 

trebuie să te mute pe tine de aici. 

 

  Dl Primar: Nu. 

 

  Dl Daneş: Asta trebuie să înceteze definitiv. Voi fi cel mai mare 

adversar al celor care spun, binele nostru mai mult decât binele tău sau al meu sau al 

lui. Să fie clar, pentru că nu facem altceva decât să dăm naştere unor abuzuri şi 

stricăm viaţa oamenilor de pomană. 
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  Dl Primar: Aşa este. Deci, pentru zona respectivă am luat în calcul ca 

în perioada următoare să găsim rezolvare la această corelare dintre societatea care a 

executat investiţia, Primăria Capitalei, Apa Nova, A.N.I.F. ş.a.m.d., aceea trebuie 

rezolvată, nu-mi dau seama, sincer vă spun, am încercat tehnic să înţeleg cum 

funcţionează lucrurile acolo, nu-mi dau seama dacă nu cumva şi după ce se pune în 

funcţiune acea automatizare la staţia de pompare de la A.N.I.F., dacă problemele se 

vor rezolva 100%. Acolo este o problemă de relief, s-au făcut modificări de relief,  

s-au făcut construcţii şi blocaje de canale colectoare care preluau pluvialele şi este 

foarte dificil ca în acest moment, să vezi dacă într-adevăr, după ce dai drumul la 

acea automatizare de la staţia A.N.I.F., lucrurile se vor fi rezolvat. 

 

  Dl Daneş: Sunt canale de desecare în Deltă, sunt canale de desecare în 

Delta Mekng şi peste tot, haideţi să nu facem din Giuleşti Sârbi un capăt de ţară atâta 

vreme cât o societate particulară, sunteţi de acord cu mine, încasează nişte bani 

pentru asta. Să le dăm un termen, să le dăm un ultimatum şi să le cerem, nu noi, prin 

Primăria Capitalei, fără îndoială, să le cerem un  grafic de remediere, dacă este 

posibil. Mulţumesc. 

 

  Dl Gheorghe: Da. Mulţumesc d-le Daneş, mulţumesc d-le Primar.      

Dl consilier Simion, dacă mai aveţi... 

 

  Dl Simion: Vreau să îl rog pe distinsul nostru coleg, cred că dl Primar a 

fost destul de concret pe această temă şi bine ar fi să trecem mai departe pentru că 

deja ne repetăm. 

 

  Dl Gheorghe: Da, dacă mai sunt alte teme de discuţie, interpelări sau 

întrebări, dacă nu, declar şedinţa închisă. Vă urez o seară plăcută. 
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