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                         al şedinţei ordinare din 31.10.2013 
 
 

Dl Secretar face prezenţa: Din 27 de consilieri în funcţie, avem pe 
domnul Bordei Niculaie care este învoit pentru o conferinţă în afara Bucureştiului, 
domnul Jicman care şi-a prezentat demisia din motive de incompatibilitate şi o să 
fie validat un alt domn în rândul consilierilor şi în rest toată lumea este prezentă. 
Deci, am avea 25 de consilieri prezenţi.  

La primul punct al ordinei de zi, vă supunem spre aprobare procesul verbal 
al şedinţei ordinare din data de 26 septembrie 2013. Procesul verbal a fost semnat 
de preşedintele de şedinţă, domnul consilier Constantin Moisă şi de către Secretar.  

Vă propunem validarea. Cine este pentru? Secretariatul tehnic.    
 

Biroul de Asistenţă Tehnică: Unanimitate. 
 

Dl Secretar: Se abţine cineva? Contra? Vă mulţumesc. În 
unanimitate procesul verbal al şedinţei a fost validat. În continuare dăm cuvântul 
domnului preşedinte de şedinţă pentru a continua lucrările acestei şedinţe.  
 

Dl Puşcaş: Bună seara. Înainte de a trece la votarea proiectelor de pe 
ordinea de zi, aş vrea să vă mulţumesc pentru încrederea acordată de a fi 
preşedintele şedinţei Consiliului Local pentru următoarele 3 luni.  

În baza dispoziţiei nr. 7891/25.10.2013 în temeiul dispoziţiei articolul 39 
alineatul 1 şi al articolului 61, alineatul 2 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
Primarul Sectorului 6 dispune: Articol unic: Se convoacă Consiliul Local Sector 6 
în şedinţă ordinară în data de 31.10.2013, ora 17

00 în sala de şedinţe a Primăriei 
Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149 , cu următoarea ordine de zi.  

Supun aprobării dvs., ordinea de zi a şedinţei de astăzi. Cine este pentru? 
Servicul tehnic. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? În unanimitate, ordinea 
de zi a şedinţei de astăzi este aprobată.  

Deoarece pe ordinea de zi sunt foarte multe proiecte, ca modalitate de lucru 
v-aş propune să supunem la vot proiectele în integralitatea lor. În situaţia în care 
există discuţii generale, atunci o să votăm proiectele pe articole. 

 Vă supun la vot această modalitate de lucru. Cine este pentru? Unanimitate. 
Avem ca modalitate de lucru această propunere.  

Trecem la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi.  
Avem la punctul 2 Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Jicman Liviu Sebastian.  
Cine este împotrivă?  
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Dl Moisă: Domnule preşedinte, pentru punctele 2 şi 3 ale ordinii de 

zi, o să citesc raportul comisiei de validare. Se referă la cei doi colegi ai noştri.  
 

Dl Puşcaş: Vă rog frumos, domnul preşedinte al comisiei de validare. 
 

Dl Moisă dă citire procesului verbal al comisiei de validare din data de 
31.10.2013.  
 

Dl Puşcaş: Având în vedere raportul domnului preşedinte Moisă 
Constantin, al comisiei de validare a mandatelor, supun proiectul de hotărâre 
aprobării dvs.. Cine este pentru? În unanimitate, proiectul este aprobat.  

La punctul 3 avem Proiect de hotărâre privind validarea domnului Iacob 
Emanuel în funcţia de consilier local.  

Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? 
 

Biroul  Asistenţă Tehnică: Unanimitate. 
 

Dl Puşcaş: În unanimitate proiectul de hotărâre este aprobat. Domnul 
Emanuel Iacob este rugat să vină să depună jurământul.  
 

Dl Iacob: Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună 
credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 
sectorului 6 şi al municipiului Bucureşti. Aşa să îmi ajute Dumnezeu! Mulţumesc.  
 

Dl Puşcaş: Felicitări! Îl felicităm pe domnul Iacob Emanuel şi îi urăm 
succes în activitatea de consilier local sector 6.  

Trecem la punctul 4. Avem Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 
la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 1/20.06.2012 privind alegerea 
Comisiei de Validare. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
Cine este pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat.  

Punctul 5. Avem Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la 
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind numărul, 
denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Sectorului 6. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
Cine este pentru? În unanimitate, proiectul este adoptat.  

Punctul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe 
trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013.  
 

Dl Secretar: Nu, nu punctul 7, punctul 6. 
 

Dl Puşcaş: Punctul 6. Am sărit un punct. Rectific. Punctul 6 este 
Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local 
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Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

 Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
Proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate.  

Punctul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe 
trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
Proiectul este adoptat în unanimitate.  

Punctul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului 
consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 
anul 2013.  

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
Proiectul este adoptat în unanimitate. 
 

Din sală: Nu e în regulă aşa, domnule preşedinte. Am ridicat mâna. 
Măcar să mă luaţi în seamă. Ştiu că nu am voie, dar chiar aşa trecem cu o hotărâre 
peste o rectificare? Trebuie să avem o expunere de motive.  
 

Dl Puşcaş: Deci, noi am aprobat o ordine de zi, vă rog frumos să o 
respectaţi.  
 

Din sală: Noi v-am ales şi dvs. nu ţineţi cont de noi.  
 

Dl Puşcaş: Aveţi posibilitatea după cum vi s-a mai explicat şi în alte 
şedinţe.. Aici nu este un forum de dezbatere publică… 
 

Din sală: Şeful comisiei de buget să se ridice, să spună: “Am făcut 
acest lucru, întrucât…”.  
 
   Dl Puşcaş: Deci, vă rog să faceţi sesizări în scris şi o să vi se 
răspundă.  

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
pentru activităţile de eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6 şi a 
modelului contractului de concesiune de lucrări publice, a caietului de sarcini şi a 
fişei de date aferente acestuia.  

Supun proiectul de hotărâre aprobării dvs. Cine este împotrivă? Cine se 
abţine? Proiectul este aprobat în unanimitate.  

Punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice a obiectivului de investiţii: “Extinderea spaţiilor de deservire – cameră 
servere - necesare desfăşurării optime a activităţilor Primăriei Sectorului 6, 
Bucureşti”.  

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? În 
unanimitate proiectul de hotărâre este aprobat.  

Punctul 11: Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 
H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 
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6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa Marchengarten la unităţi de învăţământ 
particulare şi radierea Liceului Teoretic Dr. Constantin Angelescu din reţeaua 
şcoalară a Sectorului 6 la unităţi de învăţământ particulare.  

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.  

 Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor 
şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I - an şcolar 2013 – 2014 pentru 
elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din Sectorul 6.  

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
Proiectul este aprobat în unanimitate. 
 Punctul 13: Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în 
cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2013, datorate de 
persoanele fizice şi juridice.  

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
 Punctul 14: 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 2014, conform Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 .  

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
Proiectul este adoptat în unanimitate. 
 Punctul 15: 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 2014, în baza Legii nr. 114/1996.  

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
Proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate. 
 Punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a 
unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 
vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere.  

Supun proiectul de hotărâre aprobării dvs.. Cine este împotrivă? Cine se 
abţine? Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
 Punctul 17: Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului 
Local al Sectorului 6 nr. 153/27.10.2011 privind  aprobarea modelului de act 
adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă 
pentru tineri din Cartierul A.N.L. „Constantin Brâncuşi”.  

Supun la vot proiectul de hotărâre. 
  
  Dl Moisă: Dl preşedinte la acest proiect avem următorul amendament 
pe care vă rog să-l supuneţi aprobării plenului: la Anexa 1, Actul Adiţional la 
Contractul de închiriere la Capitolul III Obligaţiile părţilor se modifică capitolul 
III avea o litera a), se modifică, „a) locatorul se obligă să respecte prevederile art. 
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9 din Legea nr. 307/2007, privind apărarea împotriva incendiilor pentru părţile 
comune ce îi revin, în scopul prevenirii şi reducerii riscului de producere a 
incendiilor” şi punctul b) ”chiriaşul se obligă să respecte prevederile art. 9 din 
Legea nr. 307/2007, privind apărarea împotriva incendiilor pentru spaţiul din  
folosinţă exclusivă, în scopul prevenirii şi reducerii riscului de producere a 
incendiilor. 
 
  Dl Puşcaş: Deci, supun la vot amendamentul propus de dl consilier 
Moisă Constantin. Cine este împotrivă? Cine se abţine? Amendamentul este 
adoptat în unanimitate.  
 
  Dl Moisă: Supuneţi acum pe articole. 
 
  Dl Puşcaş: Da, deci supun la vot Anexa 1 cu amendamentul propus. 
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Anexa cu amendamentul propus este votată 
în unanimitate. 
 Supun la vot Articolul  1. Cine este împotrivă? Cine se abţine? Articolul  1 
este votat în unanimitate. 
 Supun la vot Anexa 2 de la Articolul 2 cu amendamentul propus. 
 
  Dl Moisă: Anexa 2 fără amendament. 
 
  Dl Puşcaş: Anexa 2. Cine este împotrivă? Cine se abţine? Anexa 2 
este adoptată în unanimitate. 

Supun la vot Articolul 2. Cine este împotrivă? Cine se abţine? Articolul  2 
este votat în unanimitate. 

Supun la vot Articolul 3. Cine este împotrivă? Cine se abţine? Articolul  3 
este votat în unanimitate 

Supun la vot Articolul 4. Cine este împotrivă? Cine se abţine? Articolul  4 
este votat în unanimitate. 

Acum supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 153/27.10.2011 privind  aprobarea modelului 
de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de 
locuinţă pentru tineri din Cartierul A.N.L. „Constantin Brâncuşi” în integralitatea 
lui. Cine este împotrivă? Cine se abţine? Proiectul este votat în unanimitate. 

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea 
modelului de contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin 
Brâncuşi” astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 61/25.03.2010 privind acordarea împuternicirii către Direcţia de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6 de administrare a unităţilor din fondul 
locativ Sector 6. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate. 

 Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului urbanistic de detaliu – “Strada Atmosferei nr. 3A”, Sector 6 pentru 
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construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi spaţiu comercial pe un teren în 
suprafaţă de 215 m.p., proprietate privată persoană fizică. 
 Supun proiectul de hotărâre aprobării dvs.. Cine este împotrivă? Cine se 
abţine? Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate. 

Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Câlnic nr. 36”, Sector 6 pentru construire 
imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 716 m.p., proprietate 
privată persoană fizică. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
Proiectul de hotărâre este votat în unanimitate. 

Punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu- “Strada Eucaliptului nr. 5”, Sector 6, pentru 
construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., 
proprietate privată persoană fizică. 
 Supun proiectul de hotărâre aprobării dvs.. Cine este împotrivă? Cine se 
abţine? Proiectul este votat în unanimitate. 

Şi ultimul punct: Întrebări, interpelări. 
Domnilor consilieri, vă rog dacă aveţi de făcut observaţii, întrebări, 

interpelări. Vă mulţumesc frumos, şedinţa de consiliu din data de 31.10.2013.... 
 
 Din sală: Avem, avem interpelări. 
 

Dl Secretar: Au cetăţenii. 
 
Dl Puşcaş: Cetăţenii au dreptul să o facă în scris sau prin intermediul 

unui consilier, potrivit regulamentului. 
 
Din sală: Sau puteţi să supuneţi la vot. 
 
Dl Puşcaş: Nu am cum să supun la vot. Vă rog frumos, apelaţi la un 

consilier şi o faceţi prin intermediul lui. 
 
Din sală: Sau la presă? 
 
Din sală: Nu se poate, nu se poate. 
 
Dl Puşcaş: Deci, potrivit Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare, aveţi dreptul să adresaţi întrebări prin intermediul unui consilier local.  
 
Din sală: E presa în sală. 
 
Dl Puşcaş: Domnilor consilieri, vă rog frumos. 
 
Din sală: D-le preşedinte, vreau să vă comunic, că nu pot să mă 

exprim astfel, că cetăţenii cartierului pe care noi îi reprezentăm sunt foarte 
nemulţumiţi de faptul că Primarul Sectorului 6 nu l-au văzut la faţă de la alegeri la 
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aceste şedinţe de analiză în consiliul sectorului 6. Nu era normal să ne cunoască? 
Îmi pare rău. 

 
Dl Puşcaş: Având în vedere că nu există niciun coleg consilier care 

să îşi asume aceste probleme, declar închisă şedinţa Consiliului Local Sector 6 din 
data de 31.10.2013. Vă mulţumesc pentru prezenţă. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR,                           
                                                                                                                                      
            Ionel Puşcaş                                                                    Gheorghe Floricică 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Alexe Georgiana Daniela  
  Iscoviciu Micuţa 
   Turcu  Elisabeta 
                Udrea Cristina  
 

 
 
 
 
 
 
 


