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dezbaterii publice a proiectului de act normativ: Proiect de Hotărâre privind 

aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului București pentru anul 2017. 

 

 Astăzi, 27.03.2017, începând cu orele 12:00, la sediul Primăriei Sectorului 6 

(Calea Plevnei nr. 147 – 149), a avut loc o dezbatere publică pe marginea 

Proiectului de Buget al  Sectorului 6 pentru anul 2017. 

Au participat Viceprimarul Sectorului 6, Administratorul Public al 

Sectorului 6, consilieri locali ai Sectorului 6, directorii direcţiilor aflate în 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale (doamna Antonia Lupescu – iniţiativa Prelungirea Ghencea), 

cetăţeni ai sectorului 6.  

Întâlnirea a fost moderată de primarul Gabriel Mutu care a deschis 

dezbaterea făcând o trecere prin capitolele de alocări bugetare, investiţii şi 

cheltuieli. Preconizăm pentru bugetul pe anul 2017 o creştere cu 54 milioane lei 

faţă de anul trecut. Punem accent pe investiţii pentru care alocăm acestui capitol de 

3 ori mai mult decât în 2016. 

Cheltuielile de personal reprezintă 34% din buget, cheltuieli materiale 36%, 

salubrizare 10%, investiţii 12%. 

Suma alocată pentru investiţii depăşeşte 193 milioane lei. 

Doamna Antonia Lupescu (iniţiativa Prelungirea Ghencea) a pus întrebări cu 

privire la investiţiile necesare zonei – drum legătură Bd. Timişoara - Prelungirea 

Ghencea, parcul ce urmează a fi amenajat pe locul fostelor sere, cu privire la 

activitatea firmelor de salubritate din sector şi a solicitat implementarea unui 

sistem performant de colectare selectivă a deşeurilor. 

S-au prezentat soluţiile propuse de Primăria Sectorului 6 pentru rezolvarea 

problemelor ridicate. 

Domnul Laurenţiu Reghină împreună cu un grup de locuitori de pe strada 

Ajustorului au solicitat reabilitarea sistemului rutier al străzii - grav afectat de 

traficul intens din zonă, efectuarea unor intervenţii de urgenţă pentru repararea 



gropilor, plantarea unor arbori pe această stradă şi reevaluarea sensului de 

circulaţie a autovehiculelor. Investiţiile necesare vor fi începute în această vară. 

Doamna Antonia Lupescu a solicitat informaţii despre investiţiile ce se vor 

face în Parcul Drumul Taberei. S-au oferit explicaţii privind necesitatea finalizării 

investiţiilor începute. 

Consilierii locali prezenţi au solicitat informaţii privind investiţiile în 

locuinţe sociale. 

Doamna consilier Făşie Camelia a solicitat informaţii privind legalitatea 

aprobării bugetului local de către Consiliul Local al Sectorului 6, despre investiţiile 

în parcul Drumul Taberei – alei, material dendrologic, despre fondurile alocate 

plăţii restanţelor acumulate de DGASPC către fundaţiile cu care colaborează. S-a 

estimat de către executiv că până la sfarşitul anului 2017 se vor putea plăti şi 

datoriile din trecut şi cheltuielile aferente anului în curs. 

Doamna consilier Făşie Mariana Camelia a solicitat informaţii privind 

sumele alocate amenajării fântânii arteziene din parcul de agrement Drumul 

Taberei 38. S-au oferit explicaţii despre oportunitatea acestei investiţii, despre 

sumele alocate şi despre motivul pentru care nu s-a amenajat şi terenul din 

vecinătatea parcului Drumul Taberei 38. 

Domnul consilier Pană Traian a solicitat informaţii despre dotarea cu coşuri 

de gunoi şi instalaţii de colectare selectivă a deşeurilor. Explicaţiile oferite relevă 

că se vor face investiţii în special pentru mărirea numărului de coşuri de gunoi din 

spaţiile de joacă nou înfiinţate sau reabilitate. 

Consilierii locali au cerut continuarea lucrarilor la cinematograful Favorit şi 

au oferit sprijinul lor pentru măsurile necesare curăţării străzilor din sector 

murdărite de basculantele ce pleacă din numeroasele şantiere. 

Doamna Antonia Lupescu a solicitat informaţii despre un viitor spital al 

sectorului 6. 

Consilierii locali au cerut executivului să prezinte rapoarte periodice privind 

execuţia bugetară şi stadiul realizării investiţiilor. 

 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, 

în baza dispoziţiei Primarului Sectorului 6, nr. 5449/30.05.2013, 
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