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al şedinţei ordinare din 30.10.2012 

 
 
 
 

Dl Secretar face prezenţa: din 27 consilieri în funcţie 27 consilieri  
prezenţi. 
 La primul punct al ordinei de zi al acestei şedinţe avem spre a vă supune 
aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27.09.2012. Procesul 
verbal este semnat de preşedintele de şedinţă şi Secretar. Cine este pentru validarea 
procesului verbal? Deci, în unanimitate procesul verbal a fost adoptat.  
 Vă mai supunem aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei de îndată din data 
de 11.10.2012. Procesul verbal este semnat de preşedintele de şedinţă şi Secretar.  

Nu vă dau cuvântul, la mine votaţi sau nu votaţi la problema asta. După aceea 
luaţi şi discutaţi cu dl Preşedinte. Cine este pentru? 21 de voturi pentru. Cine se 
abţine? O singură abţinere. Cine este contra? 5 împotrivă. Mulţumim.  

Dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă. 
 
  Dl Viceprimar: Înainte să înceapă şedinţa aş vrea să înştiinţez 
Consiliul că astăzi s-a semnat contractul de vânzare-cumpărare cu liceul, asta din 
punct de vedere al Consiliului Local. Vă mulţumesc. 
 
  Dl Avramescu: Bună seara. Bine aţi venit. În primul rând dacă sunt 
reprezentanţi ai mass-media în sală? Dacă nu sunt reprezentanţi ai mass-media în 
sală putem trece la ordinea de zi.  

În primul rând, referitor la ordinea de zi dacă sunt propuneri, discuţii? Dacă 
nu sunt, atunci supun aprobării dvs. ordinea de zi aşa cum o aveţi la mapă prin 
Dispoziţia nr. 3587/25.10.2012 cu şapte puncte. 
 Rog consiliul să se exprime. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi este aprobată şi putem intra pe conţinut. 
 Primul proiect de pe ordinea de zi se referă la: Proiect de hotărâre privind  

aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al III-lea ale Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti  pe anul 2012.  
Proiectul de hotărâre este însoţit de Expunerea de motive şi de Raportul de 

specialitate împreună cu Raportul comisiei, raport favorabil, raportul comisiei de 
specialitate a Consiliului Local. Dacă sunt discuţii pe proiect, dacă nu, dau citire 
primului articol. 
 Dă citire Art. 1.  

Discuţii? Dacă nu sunt discuţii supun aprobării în primul rând Anexa 1. 
Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate de voturi Anexa 1 este adoptată. 

Anexa 2. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este adoptată şi  Anexa 
2. Art. 1 cu cele 2 Anexe care fac parte din el. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 
unanimitate Art. 1 este aprobat. 
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Dă citire Art. 2.  
Supun aprobării Anexa 3. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate Anexa 

3 este aprobată. Art. 2 cu Anexa 3 parte integrantă. Voturi împotrivă? Abţineri?  Cu 
unanimitate este aprobat Art. 2. 

Dă citire Art. 3.  
Supun aprobării dvs. Anexa nr. 4. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 

unanimitate Anexa 4 este adoptată. Anexa 5. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 
unanimitate Anexa 5 este aprobată. Art. 3 cu cele două Anexe. Voturi împotrivă? 
Abţineri? Cu unanimitate este aprobat. 

Dă citire Art. 4.  
Anexa nr. 6. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este aprobată. 
Anexa nr. 7. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate Anexa nr. 7 este 

aprobată.  
Art. 4 cu Anexele 6 şi 7. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este 

aprobat Art.4. 
Dă citire Art. 5.  
Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este aprobat alin. (1) al Art. 5. 

  Art. 5 alin. (2).Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este aprobat.  
Hotărârea per ansamblu. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este 

aprobată proiectul de hotărâre în ansamblul său.  
Mai departe: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului 

consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2012.  
La acest proiect de hotărâre din partea executivului este necesară introducerea 

a două noi obiective de investiţii, Studiul tranzitării undelor de viitură şi al stabilirii 
regimului de inundabilitate pe râul Dâmboviţa în zona podului Giuleşti Sârbi, un 
obiectiv şi al doilea obiectiv, modernizare Reţea Voce Date. Dacă sunt discuţii 
referitoare la proiectul de hotărâre în ansamblu sau propunerile de introducere a 
două noi obiective de investiţii? 

Dă citire Art. 1.  
Discuţii? 

 
Dl Tulugea: D-le preşedinte, din experienţa anilor trecuţi, din dorinţa 

de a contribui la mersul bun al activităţii Primăriei Sectorului 6, noi nu vom face în 
profunzime o dezbatere pe acest buget, pe această rectificare, însă, din cât am 
studiat, această rectificare face nişte trimiteri a unor sume de bani în nişte direcţii 
care nouă ne ridică nişte semne de întrebare. Şi abundenţa acestor studii de 
fezabilitate şi intervenţia pe sumele alocate la starea civilă, spaţii verzi în pragul 
iernii, consultanţe, ş.a.m.d.. Datorită acestor mici semne de întrebare noi ne vom 
abţine de la vot în această seară.  
 
  Dl Avramescu: Am înţeles, mulţumesc. Alte discuţii? 
 Atunci supun aprobării consiliului local în primul rând Anexele care sunt 
menţionate la Art. 1, adică Anexele 2, 1, 1a şi 1b care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. Deci supun aprobării întâi Anexele menţionate la Art. 1. Voturi 
împotrivă? Abţineri? 6 abţineri. Voturi pentru? 21 de voturi pentru. 
 Art. 1 cu Anexele care au fost aprobate. Voturi împotrivă? Abţineri? 6 
abţineri. Voturi pentru? 21 de voturi pentru. 
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 Dă citire Art. 2.  
Supun la vot întâi Anexele. Voturi împotrivă? Abţineri? 6 abţineri. Voturi 

pentru? 21 de voturi pentru. 
Art. 2 cu Anexele aprobate. Voturi împotrivă? Abţineri? 6 abţineri. 21 de 

voturi pentru. 
Dă citire Art. 3.  
Supun la vot întâi Anexele. Voturi împotrivă? Abţineri? 6 abţineri. Şi voturi 

pentru? 21. 
Art. 3 cu Anexele. Voturi împotrivă? Abţineri? 6 abţineri. Voturi pentru? 21 

de voturi pentru. 
Dă citire Art. 4.  
Supun la vot întâi Anexele. Voturi împotrivă? Abţineri? 6 abţineri. Şi voturi 

pentru? 21. 
Art. 4 cu Anexele aprobate. Voturi împotrivă? Abţineri? 6 abţineri. 21 de 

voturi pentru. 
Dă citire Art. 5.  
Supun la vot întâi Anexele. Voturi împotrivă? Abţineri? 6 abţineri. Şi voturi 

pentru? 21. 
Art. 5 cu Anexele. Voturi împotrivă? Abţineri? 6 abţineri. Voturi pentru? 21 

de voturi pentru. 
Proiectul de hotărâre în ansamblul său. Voturi împotrivă? Abţineri? 6 

abţineri. Voturi pentru? 21 de voturi pentru. Mulţumesc, proiectul de hotărâre a fost 
aprobat.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de 

departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la 

întocmirea listelor pentru anul 2013, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 74/2007. 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Expunere de motive, de Raportul de 
specialitate, Raportul Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă repartizarea 
de locuinţe din 2.10.2012 cu amendamente.  

Dă citire amendamentelor anexă la procesul verbal.  
La fel există Raportul Comisiei nr. 5 Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii 

Publice şi Probleme Sociale fără amendamente sau observaţii, raport de asemenea 
favorabil.  

Discuţii, dacă sunt referitoare la observaţiile făcute de comisii sau pe 
conţinutul proiectului de hotărâre. Daca nu, dau citire Art. 1.  

Dă citire Art. 1.  
Discuţii, dacă  nu sunt supun aprobării dvs. Anexele 1 şi 2 menţionate la Art. 

1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 
unanimitate sunt aprobate cele două anexe.  

Art. 1 cu Anexele aprobate. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este 
aprobat Art. 1.  

Dă citire Art. 2.  
Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este aprobat şi Art. 2.  
Hotărârea per ansamblul său. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate 

este aprobat proiectul de hotărâre. Mulţumesc. 
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Următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea 

locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, 

aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2013, în baza Legii nr. 114/1996. 

Discuţii? 
 
 D-na Nicolescu: Deci, trebuie modificat, la preambul, după punctul 4, 

intră 5 şi 6, e trecut 6 şi 7. Deci, e trecut 4, 6, 7 trebuie 4, 5 şi 6. În condiţiile în care 
modificăm aşa la punctul 6 este greşit, spune ca trebuie să se situeze per membru de 
familie “venituri superioare venitului mediu pe economie”, e greşit, sunt “venituri 
inferioare”, aşa a trecut de comisie, probabil e greşeală de redactare, nu-mi dau 
seama. Deci, punctul 7 care ar deveni 6, la condiţii.   

 
 Dl Avramescu: Vă referiţi la Anexă? 
 
 D-na Nicolescu: Nu, nu, la început, chiar la început la “Criterii” aveţi 

numerotarea, 1, 2, de la 4 sare la 6. 
 
 Dl Avramescu: Da, dar fac parte din Anexa nr. 1, nu? 
 
 D-na Nicolescu: Da, da aşa e. Deci veniturile trebuie să fie 

„inferioare” nu „superioare”, că la locuinţele sociale trebuie să fie inferioare 
venitului mediu pe economie, nu superioare. Da, deci trebuie modificat.  
 
  Dl Avramescu: Deci la punctul 7 propunerea este de a... 
 

D-na Nicolescu: O să fie 6 acum. La punctul 6 veniturile sunt 
„inferioare” nu „superioare”, da? Deci, să se modifice şi am şi un amendament de 
făcut la Anexa 2. 

 
Dl Avramescu: La Anexa 1 asta e singura modificare, cuvântul? 
 
D-na Nicolescu: Da şi la Anexa 2, „Art 8. CRITERII SPECIALE cu 

8.1. Tineri cu vârsta până în 25 ani, proveniţi din instituţii de ocrotire socială”, noi 
propunem “Tineri cu vârsta până în 35 ani, proveniţi din instituţii de ocrotire 
socială” şi o să vă dau şi explicaţia. În Legea nr. 114 tinerii sunt consideraţi cei până 
la 35, A.N.L. tot 35 şi mi se pare echitabil sau nouă comisiei ni se pare echitabil, să 
fie şi cei proveniţi din instituţii de ocrotire socială până la 35, mai ales că ei au şi un 
statut mai special. Nouă, comisiei, ni s-a părut că ar fi echitabil. Asta ar fi o 
propunere. 
  

Dl Avramescu: Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative, 
are o opinie pe acestă modificare? 
 
  D-na Popovici: Nu, nu are, noi suntem de acord, mai ales că realitatea 
ne demonstrează că nu se poate soluţiona o cerere a unui tânăr abia ieşit dintr-o 
instituţie de ocrotire în timpul, în primul an de după părăsirea acelei instituţii. Deci 
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avem..., iar situaţia dumnealor de regulă se agravează de la an la an, neavând nicio 
formă de sprijin, deci suntem de acord cu această propunere şi credem că vine de 
fapt în întâmpinarea acestei categorii suficient de defavorizate de soartă. 
Mulţumesc. 
 
  Dl Avramescu: Deci, în primul rând supun la vot prima propunere de 
modificare la Anexa 1, la punctul 7 înlocuirea cuvântului „superioare” cu 
„inferioare”.  

Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este aprobată modificarea. 
Supun la vot a doua propunere de modificare la Anexa nr. 2, la punctul 8.1, 

modificarea „tineri cu vârsta până în 25 de ani” cu „tineri cu vârsta până în 35 de 
ani”. 

Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este aprobată propunerea. În 
acest caz supun la vot consiliului local Anexele aşa cum au fost ele modificate, 
Anexele 1 şi 2 menţioate la Art. 1. 

Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate sunt aprobate cele două Anexe. 
Supun la vot Art. 1 al proiectului de hotărâre. Voturi împotrivă? Abţineri? 

Este aprobat Art. 1. 
Dă citire Art. 2. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este aprobat Art. 

2. 
Proiectul de hotărâre per ansamblu. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 

unanimitate este aprobat proiectul de hotărâre în ansamblu. Mulţumesc. 
Următorul proiect de hotărâre ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Izvoarelor nr. 68-94”, sector 6 

pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 67561 m.p., 

proprietate privată persoană juridică”. 

Proiectul de hotărâre este însoţit de raportul de specialitate al Comisiei nr. 2  
urbanism, lucrări publice şi protecţia mediului, cu 4 voturi pentru, raport favorabil. 

Dă citire Art. 1. 
Discuţii? Nu sunt discuţii. Supun la vot Art. 1. Voturi împotrivă? Abţineri? 

Art. 1 este adoptat cu unanimitate. 
Dă citire Art. 2. 
Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este aprobat Art. 2. 
Dă citire Art. 3. 
Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este aprobat Art. 3. 
Dă citire Art. 4. 
Discuţii? Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate este aprobat Art. 4. 
Proiectul de hotărâre per ansamblu. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 

unanimitate este aprobat proiectul de hotărâre.  
Am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi, cel referitor la discuţii şi 

întrebări, interpelări. Vă rog, aveţi cuvântul d-le Buznicea. 
 
 Dl Buznicea: Mulţumesc d-le preşedinte. Aş dori să solicit un punct de 

vedere al reprezentantului executivului având în vedere că în ultima perioadă într-un 
anumit colegiu din sectorul nostru circulă o mulţime de fluturaşi care propun o 
campanie pentru strângere de semnături în favoarea rezilierii contractului pentru 
ridicările auto. Având în vedere că iniţiatorul acestei campanii este unul dintre 
liderii de grup ai grupului P.S.D., cei care sunt la guvernare locală, dacă putem să 
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spunem aşa, am vrea să ştim în ce măsură există intenţia reală a executivului vis-a-
vis de ceea ce se promite în teritoriu. Mulţumesc. 

 
 Dl Avramescu: Executivul, dacă are un punct de vedere? Doriţi 

răspuns pe loc, sau doriţi răspuns în scris? 
 
 Dl Buznicea: Ideal ar fi să avem un răspuns pe loc, suntem în şedinţă 

publică. 
 
 Dl Avramescu: Întrebarea dvs. cred că nu se adresează executivului, ci 

consilierilor consiliului..., formulaţi către cine este întrebarea. 
 
 Dl Buznicea: Nu am nimic împotrivă să primesc un punct de vedere şi 

din partea consilierului respectiv. 
 
 Dl Avramescu: Nefiind implicat executivul, nu cred că executivul 

poate da o părere. 
 
 Dl Mihăilescu: Da. Lăsaţi că îi răspund eu. Intenţia este foarte 

serioasă. 
 
 Dl Avramescu: Mulţumit de răspuns? 
 
 Dl Buznicea: Extrem de mulţumit. 
 
 Dl Avramescu: Alte întrebări, interpelări? Dacă nu mai sunt, vă 

mulţumesc pentru prezenţă şi declar şedinţa închisă. Vă mulţumesc. 
 
 

   PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                                  SECRETAR,                         
                                                                                                                                      
 Manuel Avramescu                                                            Gheorghe Floricică 
 
 
Întocmit:  Bercuş Elena 

  Ţenu Georgiana Daniela  
  Udrea Cristina 

 
 
 
 
 

  


