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PROCES VERBAT
incheiat in gedinfa ordinarl a Consiliului Local Sector 6

din data de 28.02.2019

Lucrdrile qedinfei incep la orele 12:00 tn sala de consiliu a Prim6riei
Sectorului 6 cu sediul in Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuregti.

Laprezidiu au luat loc urm6toarele persoane:
- dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului
Bucuregti;
- dl Spiridon Demirel, Secretarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureqti;
- dl PanE Traian, consilier local - pregedinte de qedin!6.

in deschiderea lucrdrilor g.din1.i, dl Demiril Spiridon, Secretarul
Sectorului 6, face prezerrla consilierilor. La inceputul qedinlei au fost prezenli 24
de consilieri locali, pe parcursul qedinfei au mai venit 2 consilieri locali, iar la
sf6rqitul qedin{ei au fost prezenli 22 de consilieri locali. Lipseqte
djiia Vasiliauskait6 Berta.

Convocarea membrilor Consiliului Local Sector 6 s-a frcut in scris, conform
prevederilor art. 39 alin. (1) qi alin. (5) din Legea nr. 21512001 privind
administralia publicE loca16, republicatE, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
invitalia la gedintd precizdnd data, ora gi locul desfbqurdrii acesteia.

Convocatorul, inregistrat cu nr. 130122.02.2019, a fost adus la cunogtinla
public6 prin afigare la avizierul Prim6riei Sectorului 6, pe site-ul institutiei qi in
ziarcIe Libertatea qi Romdnia LiberS, in termenul previzut de lege.

Dl PanI Traian, pregedinte de qedinftr: BunE ziua, doamnelor gi
domnilor consilieri! $edinta de astdzi a fost anunlatd prin Convocatorul cu
nr. 130122.02.2019 gi a fost publicati in ziarele Libertatea gi Rom6nia Liber6 din
data de 25.02.2019.

Este vreun reprezentant al presei in sal6? Nu avem.
Avem la dosar o informare depusd de c[tre responsabilul pentru relatia cu

societatea civil6 prin care ne informeazd cd fald de proiectele propuse pe ordinea
de zi gi pe site-ul institutiei Prim6riei Sectorului 6, de la societatea civild nu au fost
primite propuneri, sugestii sau recomandlri pentru amendarea acestor proiecte.

Dac[ ave(i disculii sau amendamente pe ordinea de zi? Dl Viceprimar.
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DI Tomescu Constantin, Yiceprimarul Sectorului 6: BunE ziua!

Propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 8, respectiv: Proiect de hotdrdre
privind aprobarea documentaliei tehnico-economice a obiectivului de investitii
"Reabilitare sistem rutier aleea PARVA".

DI Pani Traian, pregedinte de gedinfi: Da. Mullumesc,
d-le Viceprimar! Dacd mai sunt alte amendamente sau discufii? Nu mai sunt. VE

supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 8.

Voturi impotrivI? Ablineri? Voturi pentru? Cu22 de voturi pentru, proiectul
a fost scos.

VE supun la vot numerotarea, sE vin6 in ordine crescdtoare, adicd punctul

numErul 9, sd devin6 numdrul 8 gi in continuare si fie modificat.
Voturi impotrivd? Abfineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, ordinea

a fost aprobatd.
Vi supun la vot ordinea de zi cu modificlrile aduse. Voturi impotrivd?

Ab{ineri? Voturi pentru? Cu22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobatd.

Aq vrea sd vd propun aceeagi modalitate cala qedintele trecute in sensul c6,

dacd nu sunt disculii generale, sd trecem la votarea proiectelor in ansamblul lor.

Voturi impotrivd? Ablineri? Voturi pentru? 22 de voturi pentru.

Dau cuvAntul d-lui Secretar.

Dl Demiret Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Avem de aprobat

procesul verbal al gedin{ei extraordinare din data de 12.02.2019. Voturi impotriv[?
Abqineri? Voturi pentru? (a venit dl Manole ;i d-na Surulescu). Cu 24 de voturi
pentru, procesul verbal a fost aprobat qi procesul verbal al qedintei ordinare din
data de 31.01 .2019. Voturi impotrivi? Ablineri? Voturi pentru? Ct 24 de voturi
pentru qi acest proces verbal a fost aprobat. Dl preqedinte, aveli cuvdntul.

DI Pani Traian, pregedinte de gedinfS: Da. Mul{umesc,

d-le Secretar! Deci, in sal6 acum suntem 24 de consilieri.
Punctul 2: Proiect de hotdrdre privind alegerea pre$edintelui de Sedinld.

Propuneri? Dl Tudose.

Dl Tudose Cilin, consilier local: Pe dl Bordei.

DI Pani Traian, pregedinte de qedintl: Dl consilier Cogcodaru.

Dl Coscodaru lulian Mihai, consilier local: il p.opun pe dl Pand

Traian.

Dl Bordei Niculaieo consilier local: Acum sd vedem cine hotdrdpte.



Dl Pani Traian, preqedinte de gedinfi: Vd supun la vot propunerea

adusd de cdtre dl consilier Tudoso, po dl Bordei. Voturi impotrivd? 5 voturi
impotrivd (dl Ciontu, dl Co;codaru, dl Iacob, dl Pan6, dl Tomescu). Abfineri?
4 ablineri (d-na Al Tawayah, dl Luchian, dl Petcu, d-na Popescu). Voturi pentru?

Cu 15 voturi pentru. Reludm votul.

DI Enache Adrian Nicolae, consilier local: Dl preqedinte, s-a votat
deja, a trecut, dl Bordei este preqedinte, nu repetdm votul.

Dl Pani Traian, pregedinte de qedin{I: Acesta este scorul. Deci,
dl preqedinte Bordei, vE felicit.

DI Petcu Sorin, consilier local: Felicitdri, dl Bordei!

Dl Tudose Cilin, consilier local: Opozilia, preia puterea.

Dl Pani Traian, pregedinte de gedin[il2 Yd supun la vot propunerea

adus6 de cdtre dl consilier Coqcodaru. Voturi impotrivE? l0 voturi impotrivd
(dl Daneq, dl Enache, d-na F6;ie, dl Frumuqelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Nae,

dl Puscag, dl Simion, dl Tudose). Ablineri? O ablinere (d-na Gaspar). Voturi
pentru? 13 voturi pentru. Dl consilier Bordei, vd felicit pentru urmitorul mandat

de preqedinte de qedinld.

Dl Tudose Cilin, consilier local: Opozilia a preluat puterea.

Dl Pani Traian, prepedinte de qedinfi: Punctul 3: Proiect de

hotdrdre privind transmiterea imobilului-teren tn suprafatrd de 327 mp, identificat
cu numdrul cadastral 234220 Si a imobilului-teren in suprafatrd de 709 mp,

identificat cu numdrul cadastral 234221, situate tn Drumul Taberei nr.34,
Sector 6, BucureSti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucuregti, tn administrarea directd a Administraliei Pielelor
Sector 6, in vederea edificdrii unui complex comerciaUpiatd agroalimentard.

Discufii pebaza acestui proiect? Dl consilier, Daneg.

DI Daneq Mihai, consilier local: Anul trecut, lin minte c[ am avut o
discufie destul de lungd pe acest proiect. Sunt 1000 mp intre blocuri gi Grupul
U.S.R., cel pulin, s-a ablinut la oblinerea acestui mandat, pentru a construi o pia[Ft

gi complex comercial in spaliul respectiv. Acum, tot in numele grupului, precizez
cd ne menlinem punctul de vedere exprimat atunci qi pentru c6 avem, deja, un
mandat de la Primdria Capitalei, solicitdm modificarea mandatului, in menlinerea
unui parc, in loc de pia{d, in spa{iul respectiv. Aceasta este ceea ce suslinem noi.
Adicd sunt doud bucdfi de pdm0nt, una de 700 de metri, alta de 327 de metri, deci,
1000 de metri pdtra\i, care nu qtiu ce vor face, vor aglomera sau vor face ceva care

este pufin mai greu de infeles, cu pia!6 in Drumul Taberei, din nou.



Dl PanI Traian, pregedinte de qedinfi: V-aq NEd, din executiv sd

ne ajutali cu un r6spuns, dacd este posibil, in funcfie de ceea ce a solicitat

dl consilier qi Grupul U.S.R..

A venit dl V0lceanu

DI Vigheciu Adrian, Administratorul Public al Sectorului 6: Bund

ziual Adrian Vigheciu sunt, Administratorul Public al Sectorului 6. Aq vrea sd vd

fac un mic excurs al situafiei, in care ne afl6m in momentul de fa16. Terenul a fost

solicitat de cdtre Consiliul Local, Consiliului General, in vederea amenaj6rii unui

spaliu agroalimentar. DacE se va dori schimbarea destinaliei pentru care a fost

tiansmis in administrare, atunci va trebui reluat tot procesul qi schimbatd destinalia

cu acordul Consiliului General. Situafi a de fald a terenului, intr-adevdt, arutd ca qi

cum ar fi un teren verde, dar lucrurile stau aqa pentru cd, de-a lungul timpului, de

cdnd il avem in administrare, a fost piconat spaliul qi cur[!at, urmdnd colegii de la

Administralia Pielelor sd fac6 in acest timp procedurile pentru determinarea unui

proiect adaptat in zona respectivd. Din ceea ce am vdzut, nefiind definitivat la

nivel de detaliu, proiectul oricum este unul care integrcazd.zonele verzi qi care din

c6te qtiu, ar ieqi o zond, inclusiv pe acoperiq, cu verde. Mai multe detalii, cu

siguranld vd poate oferi colegul nostru de la Administrafia Pie]elor.

Dl LIcItuq Marius, Director Administralia Pie{elor Sector 6:

Bund ziual Marius Licituq este numele meu. Sunt Directorul Administraliei

Pielelor Sector 6. Cele doud disculii raportate Ia zond comerciald qi la zond de

spaliu verde, pot spune cd nu se exclud, din contr6, se completeazd,. Vd pot aduce

cdteva argumente. Spafiul de 1200, terenul imobil de 1200 metri pdtrati, aqa cum a

subliniat dl Administrator Public, a fost dat prin Hot6r6re de Consiliu General

cd1ry:e Adminstrafia Piefelor, in vederea deruldrii activitdlilor specifice. Acum,

pentru buna demoltare a zonei, acest teren este..., dacd vreli, incadrat intre dou[

ierenuri mai mici, care la momentul acesta apar(in Consiliului Local, fiind
intabulate qi avdnd extras de carte funciard, o suprafafd de 320 de metri qi incd o

suprafala, in fala acestui teren, de cca. 720 de metri pFfirali. Care este regimul de

urbanism juridic al celor dou6 terenuri? Terenul de 327 de metri pdtrali, cel mai

mic, qi colegii de la urbanism md pot ajuta, este situat intr-o zond M3. Terenul de

700 gi ceva de metri pdtrg| este zona de VlA. Sub nicio formd nu se schimbd

regimul de incadrare din VlA, adicd, VlA r[m6ne VlA qi va fi spaliu verde.

Propunerea pe care noi o adresdm Consiliului Local este sd gdndi{i oportunitatea

alipirii, dacd vreli qi administrarea acestor terenuri de cdtre noi, lindnd cont toate

de un aspect primordial, sectorul trebuie s[ se dezvolte, sectorul are nevoie Ei de

finanfare. Ceea ce noi propunem este dgd, sd nu-l facd A.D.P-ul din banii

cetSlenilor, din taxele locale, ci s6-1 facem qi s5-1 ingrijim noi, din profitul rezttltat

din baza comerfului. Cred eu qi poate imi este permisd aceastd apreciere,

cetSleanul este mai pufin interesat de cine anume ii pune bdncufa sau copacul.

Copacul face aceeaqi umbrd qi dac6 il administrdm noi qi dac6 il administreazd

A.D.P.-ul. Diferenla este c[, A.D.P-u1 sau Prim[ria, prin alte entitdti, acei bani pe



care i-ar investi qi i-ar folosi pentru intrefinerea terenului, ii poate folosi pentru o

altd investilie, pentru alte reparafii, chiar acolo in zond. O dezvoltare unitar[ nu
poate face rdu, deci, revin tehnic, zond verde, rdmdne zond verde. Ce incercdm sd

facem este s5 avem qi un parcaj dedesubtul acestei zone comerciale. in funcfle de

ce regulemente vom avea de respectat, de la I.S.U. ;i de la alte institulii ale

statului, vom determina exact numdrul de locuri de parcare, fiind o investilie
publicd, cu siguranfd acest parcaj va ajuta acolo in zond, iar din punct de vedere al

deztoltdrii, dacd vrefi, a zonei, cu siguranld putem in viitor, sprijini zona pentru
aducerea de finanliri, altele decdt cele din taxe locale, clar fiind faptul cd acestea

sunt limitate. Vi vorbesc de o chestiune de oportunitate in a denrolta acea zond".

Cu siguranld, ne vom lua mdsurile de precaulie ca toate aceste lucruri sE fie
simlite, resimfite, cdt mai pulin in mod negativ, de citre cetd]eni. Acesta este un
senrn din zond, aceasta insemndnd cd vom face tot posibilul s[ nu fie g516gie sau

sd fie c6t mai pufin[ gdldgie in momentul in care se vor organiza lucrurile acolo,

ca lucurile sd se desf6qoare in siguranld qi un comer] civilizat care sE ii bucure,
pentru cE interesul nostru este ca acei cetdleni din zon6, dacd vrefi, sd fie primii
consumatori ai acestui produs. Ne dorim ca ei sE fie mul1umi1i de ceea ce realizdm
in zond,, qtiind c[ bdnufii lor sunt folosili mai bine pentru altd zond. V-am vorbit de

oportunitate, v-am explicat qi partea de aqezare in planul urbanistic al acestei zone.

Cred c[ nu am greqit. Colegii mei de la serviciile de specialitate, md pot corecta.

Mullumesc!

Dl PanI Traian, pregedinte de gedinfi: Da. Mulgumesc,

d-le Director, d-le Administrator! Dl consilier Puqcaq.

Dl Puqcaq lonel, consilier local: D-le preqedinte ) am avut o
rugdminte la dvs. in qedinfa trecut6 qi mi-o menfin, v5 rog s5 respectali mijloacele
acestea tehnice care ne ajutd s5 ne inscriem la cuvdnt qi ?n funclie de aceastd

inscriere, sd ne dali cuvdntul, pentru cE altfel, nu qtiu, habar nu am cum sd facem,
pentru cd v[d cd a pus-o in spate, trebuia s[ o pun[ undeva ca sd o vede]i qi dvs., o
vedem doar noi, dar ar fi bine sd linem cont totuqi, pentru cd este frustrant sE ridici
mdna gi sd vezi ca eqti l6sat la urm6, in sf6rqit. Voiam sd intreb executivul, dacd
sunt pe terenul respectiv copaci qi alte lucruri de genul acesta care fin de vegetalie
qi tot aqa, in ce mdsuri aceastd investifie vine la completarea unor servicii sau la
mdrirea qi mai mare qi mai tarc a aglomerSrii din zofla respectiv6 pentru c5, un
centrul comercial intotdeauna vine, prin serviciile pe care le ofer6, cu o populalie
care cautd serviciile qi vine qi in loc sd liniqteascd zona, o agitd qi mai tare. Aceasta
in condiliile in care aceste spalii comerciale se spune cd ar trebui ridicate la
marginea zonelor locuite, ?n afara oragului, q.a.m.d.. Cred cd, ar trebui si avem in
vedere construirea acestor spa{ii, in afara oraqului, ca sE evitdm aglomerarea
oragului, a sectorului, in acest moment, care oricum a ajuns la un nivel de maximb
suportabilitate. Vreau niqte puncte de vedere pe marginea celor spuse de mine, v[
rog frumos!



Dl Pani Traian, pregedinte de gedinfl: Dl consilier Ungureanu, dar

inainte mi-a solicitat d-na consilier Fd$ie avizuL Comisia 5 a avut aviz negativ,
comisia 6, avizfavorabil. in momentul acesta i-am rdspuns d-nei qi urmeazd sE vd

raspundi qi dvs., dl consilier, a fost o solicitare inaintea dvs. Mulgumesc!

Un rdspuns din executiv pentru dl consilier Puqcaq, vd rog.

Dl Licituq Marius, Director Administrafia Piefelor Sector 6:
tncerc sd le iau pe rdnd. in afafi de, cred cd 2 sau 3 arbori, acolo nu existd decdt

pdm0nt pe cei 1200 m. Pe celelate doud suprafefe, A.D.P.-ul a piconat ;i cred cdvd
poate prezerrta poze, materiale filmate, cu ce era inainte acolo. Eu qtiu cd dvs.,

d-le consilier suntefi un fin cunoscdtor al sectorului qi qtili ce a fost acolo. $tiu
sigur cE nu aveali cum sd fifi de acord cu lucrurile care acolo au existat vreme de

mai mul1i ani. Cu siguranfE, acest proiect va trece prin toate furcile partenerului

nostru, Consiliul Local Sector 6, atunci cOnd vom depune un proiect inbaza cdruia
si dezvoltdm acea zond, cu siguran{d acest proiect va trebui sd treacd prin toate,

dacd vrefi, filtrele Agenliei pentru Proteclia Mediului. Pe de altd parte, m6rturie
pentru ceea ce noi suslinem cd avem grijd de spaliul verde qi mE refer aici,
personal, la institulia pe care o conduc, este inclusiv proiectul de la Veteranilor,
acolo unde, deqi, din punct de vedere economic sd spunem, au fost ddrdmate niqte

chioqcuri care nu corespundeau legii, a fost infiinfat spafiu verde, deci, aduce un
plus. in ceea ce priveqte intrebarea dvs., qi s6-mi permiteli sd o categorisesc drept
un pic frlozofrcd, dacd este bine sd mutdm toate spaliile comerciale la marginea
oraqului s[ qti]i c[, din punct de vedere comercial, cei care sunt concurenjii noqtri
pe piafd, niqte lanluri mari de magazine, au acces in Bucureqti. M5 aqtept ca toli
consilierii, incd o dat6, Consiliul Local fiind partenerul nostru, sd ne imbrSliqeze

ideea, aceea c6, trebuie sd ne qi autofinantdm. Prin urmare, cred eu cE atdta vreme
cdt alte lanfuri de magazine pot aglomera o zond,, hai sd gdndim, dacd in mod

controlat, putem gi noi sd producem plus valoare? Cred cd nu aglomercz mai mult
zona cu spafii comerciale, decdt ar putea sd o aglomereze o altd institulie, oricare
ar ft ea. Duc copiii la qcoald pentru c5, cunoaqteli fenomenul, o qcoald aglomereazd
un bulevard in momentul in care ai 800 de pirinli care aduc copiii la qcoa16. Mi-aq
dori ca la ora 8, in spafiile noastre pe care le administrlm, sd avem 800 de maqini
care sd-qi doreascd sd cumpere ceva de la noi. Cu tot dragul, cred c5 impreund
putem gisi solulia de a asigura un proiect sustenabil, refineli, in condiliile in care

cele dou6 aspecte, cred eu, cE se completeazd, nu se exclud reciproc. Mullumesc!

Dl PanI Traian, pregedinte de qedinf5: Da. Mulgumesc,

d-le consilier! Dl Ungureanu.

Dl Ungureanu Marius lonel, consilier local: Da, voiam s6-l intreb
pe dl Director de la Administralia Pielelor, a spus ca argument cd din profit,
aceastd investifie se va realiza din profitul Administraliei Piefelor gi cd o va face

mai bine decdt ar face A.D.P.-u1. intrebare a mea era, dacd profitul acesta, pe care il



face Administrafia Piefelor, nu se duce tot in bugetul local, de unde s-au luat banii
pentru altd investi{ie? Mulgumesc!

Dl PanI Traian, preqedinte de qedinfi: Da. Mulgumesc,
d-le consilier! Dl Director.

DI Llcituq Marius, Director Administrafia Piefelor Sector 6: Pot
s[ spun c6, Consiliul Local, a beneficiat anul trecut de 10 milioane de Iei, adicd
2 milioane de euro, 2 milioane qi un pic de euro, de la noi, bani pe care Consiliul
Local i-a folosit dupd cum a crezut de cuviinld,bani aprobafi pentru o hotdr6re de

consiliu local. Acest fenomen se int0mpl6 in toatd fara. Acum, eu nu am spus cd

realizez investifia mai bine decdt A.D.P.-u1. Probabil ci nu m-am exprimat eu. Eu,
spun aqa, in loc sE aib6 grijd A.D.P-ul, grij[ de 700 de metri pdtrati de teren, da,

putem avea noi grijd, noi, venind cu aceqti bani, nu din taxele locale, nu afect6nd

bugetul Consiliului Local. Vd oferim o chestiune sustenabild. A.D.P.-u1 are alte
atribufii, are altele de fEcut, are alte proiecte frumoase pe care trebuie sd qi le fac6.

DI PanI Traian, prepedinte de gedinfi: Da. Mullumesc,
d-le Director! Dl Sorin Petcu.

Dl Petcu Sorin, consilier local: Bun6 ziua! Vreau sd v[ spun cd

locuiesc in zond qi din anii '90, zona respectivd, S-8 dezvoltat ca qi o zond
comerciald. in momentul in care noi am promis cetdlenilor cE vom face un comerf
civilizat, am promis prin dezvoltarea unui centru comercial. Din punctul meu de

vedere, sunt mulli cetdfeni care aqteaptd acel centru comercial , care este promis de

doi ani de zile.

Dl PanI Traian, preqedinte de gedin{i: Da. Mulgumesc,
d-le consilier! D-na consilier Fdqie.

D-na Figie Mariana Camelia, consilier local: Da. Mulgumesc! Aq fi
dorit sd reamintesc c[ aceast[ zond, de mare interes este flancatd de blocuri inalte
de 9 qi 10 etaje, de o policlinicd, policlinica Drumul Taberei nr. 34 qi are in
vecindtate un pdrcule! extrem de mic care nu face fa[d cererii din zond, foarte
frumos amenajat de c5tre A.D.P., aratd superb, dar din pdcate este foarte mic qi nu
putem s5 ignordm faptul c5, fiind un proiect de interes mare, public, acolo in zond,
nu qtiu cum s-a luat aceastd decizie de a se construi un complex comercial, pia{5

agroalimentaril, in condiliile in care ai qi complexul comercial de la Drumul
Taberei nr.34la o sut6 qi ceva de metri, iar pe latura cealaltd ai piala Moghioroq,
la c0teva sute de metri qi alegi in detrimentul spaliului verde, alegi sd mai faci,
inc6 o construclie, deci va fi acolo o inghesuiali gi o aglomerafie. in plus, nu avem
nicio consultare publicS, cum mi se pare normal si se fi int6mplat in zona
respectivS. Nu qtiu dacd cetdfenii, cel pulin cei care locuiesc in zona limitrofl, iqi
doresc acolo incd o clddire mamut care s6-i sufoce intre blocuri qi si omoare acel

minipdrcule!, pentru ca s[ mai construim un spa[iu comercial, in condiliile in care



suntem flancali de alte dou[ complexe, o piald gi complexul comercial. Deci, in
aceste condilii, noi solicit[m in continuare modificarea, solicitarea cdtre Consiliul
General a modific[rii destinatiei acestui spa]iu prin extinderea pdrculefului, nu ;tiu
dacd arc 400 de metri, care existd deja acolo qi cu care se invecineaz1, direct
aceastd suprafalS. in afard de aceasta, deci, de aici infeleg cd cei 709 metri sunt cu

tnYecrneaza direct

destinafia exclusivi de spafiu verde, chiar daci nu au fost ei intrelinufi qi nu s-a

vdzut de facto, ca atare, cd este spaliu verde, iar cei 127, impreuni cu cealaltd

suprafali din mijloc pe care o delinea deja Consiliul Sectorului 6, de 1200 de

metri, ar avea..., nu ne-a confirmat nimeni insd de la Patrimoniu sau Urbanism, ar

avea destinafie mixtd, adicd s-ar putea construi. Deci, nu avem, ?n momentul de

fa[d, aceastS certitudine cd pe cei 1500 gi ceva de metri care au r6mas, avem voie
sd construim. Oricum, ne men{inem solicitarea, cererea de a solicita Consiliului
General modificarea, imputernicirea, acordate sub aspectul destinaliei, urmdnd ca

aceasta sE capete destinalia de extindere parc, ca sd pdstrim destinalia de spafiu

verde pentru sector. Mullumesc!

DI PanI Traian, pregedinte de qedinfi: Da. Mullumesc,
d-na consilier! Dl Director, un rispuns. S-a inscris la cuvdnt dl consilier Ciontu,
ulterior, dl consilier Tudose.

Dl LIcitu; Marius, Director Administrafia Piefelor Sector 6: Nu
vreau si acaperez disculia qi sd intru intr-un dialog contradictoriu, dar obiectul
acestei hotir6ri este pirnd la urmi, in cuvinte simple, dacd Consiliul Local
hotir[qte cd este oportun sd dea Administrafiei Pielelor in administrare cele doud

terenuri qi sd le administreze Administrafia Pielelor cu alli bani, decdt cei din
taxele cetdlenilor din Sectorul 6 sau vrea sd le administreze Consiliul Local, prin
orice alti direcfie, cu banii taxelor, lucrul final fiind acelaqi, cd sunt 3 sau 10

copaci, cd sunt doud sau 5 b6nci gi 700 de metri de gazon, important este dacd

vrem sd grevim bugetul Consiliului Local cu acegti bdnuli sau nu. Terenul de

1200 de metri plfirali a fost dat prin hot6rAre de Consiliu General pentru
Administrafia Piefelor Sector 6, ?n vederea desfrqurdrii activitdlilor specifice, este

intabulat qi are extras de carte funciard ca atare, Nu vreau sd inv6[ pe nimeni
Regulamentul Consiliului Local. Sunt insd convis cd dacd se doreqte schimbarea
destinaliei qi administratorul acestui teren, orice domn consilier studiind
materialul, respectiv Regulamentul Consiliului Local, qtie cum se face o propunere
c6tre Consiliul Local qi care sunt paqii pentru schimbarea qi a destinaliei qi a
administratorului qi folosinlei terenului. Nu ne intoarcem la subiectul de 1200 de

metri pdtrali. Consiliul Local, in majoritatea lui, l-a decis la momentul respectiv.
Mai departe, vorbim doar de oportunitate, de cine cheltuie banii qi banii cui. V-am
oferit o solulie sustenabil6, dincolo de chestiunile, de alli algoritmi, de altd natur6,
sunt convis cd ali inleles cd vrem sd il dezvoltdm unitar crednd, dacd vreli, un plus
valoare qi o economie la bugetul Consiliului Local. Cu alte cuvinte, sd gtili cd nu
mai am in limba romdni cum s5 vE mai explic. Mullumesc frumos!



Dl PanI Traian, pregedinte de pedinfi: Da. Mulgumesc,

d-le Director! Dl consilier Ciontu.

Dl Ciontu Gheorghe, consilier local: Stimafi colegi, voi vorbi in
calitate;i de locatar alzonei, am locuit acolo vreo 15 ani qi din calitatea de fost
Director al Adimistraliei Piefelor, unde pot sE spun cd am niqte informalii qi

cunoqtinle legate de cum funclioneazd, o piald. Din punct de vedere al zonei, acolo
nu existd o ofertd pentru cetdleni din punct de vedere agroalimentar. Existd
Drumul Taberei gi existd Orizont. Favorit qi Drumul Taberei nr. 34, nu au o
asemenea ofert6, iar acolo sunt foarte multe blocuri, cu foarte mulli locuitori. Deci,

din acest punct de vedere suslin ideea ca sd se pdstreze prima propunere de a face

acolo o zond comercialE cu specific de pia[d agroalimentard, aceasta era o altd
chestiune, deci, eu nu suslin ideea de complex comercial, suslin ideea de pia!6
agroalimentard care poate sd fie un spafiu inchis, civilizat qi care sd ofere servicii
de piald celor care sunt in apropiere. A doua chestiune, care este de fapt subiectul
acestei disculii de astdzi. Atunci cOnd ai in exploatare o piaf[ agroalimentard",

spa{iile care sunt in apropiere de naturd, spa}ii verzi, sunt foarte mult solicitate de

fel de fel de cetdleni qi acolo este o mizerie qi o dezordine extraordinarE. Am
p6!it-o intr-o perioadd c6nd am fost Director al Administrafiei Pielelor pentru cd

eram ardtali cu degetul noi, care administram piefele, dar nu aveam niciun fel de

atribulii asupra spaliilor verzi. Deci, ideea cd se cheltuiesc banii dintr-o parte in
alta, o consider secundard. Important este cE acolo, dacd vrei sd fie o zond
civilizatd, trebuie sd dai responsabilitdli qi atribulii celui care exploateazd,partea
principal6 a zonei, ?n spef6, Administrafiei Piefelor. Susfin ideea care a fost pusd in
disculie qi mai suslin ca fiind o propunere, s[ scoatem ideea de centru comercial qi

s5 l6sdm numai piald agroalimentard, ea este specificd obiecului de activitate al

Administrafiei Pielelor. Mullumensc !

DI PanI Traian, pregedinte de gedinfi: Da. Mulfumesc,

d-le consilier! Dl consilier Tudose.

Dl Tudose Cilin, consilier local: S-a f6cut vorbire de extindere a

pdrculefului de l0ngd Drumul Taberei nr. 34, cd nu ar fi suficient spaliu acolo qi

este foarte mult6 lume. Vreau s[ anun! cdla Timi,soara nr. 10, cumva in oglindd
peste Drumul Taberei nr. 34, o sd se fac6 un parc pe doud hectare, aEa cd, cei care

nu au loc in p6rculelul de l6ngd Drumul Taberei 34, presupun cd o s5 fie foarte

veseli cu acest nou parc. Aqa c6, problema cred cd e rezolvatd,, pia[a este oportuni.

Dl Pani Traian, pregedinte de gedinfl: Da. Mulqumesc,

d-le consilier! Alte intrebdri? Nu mai sunt. Aq ruga pe dl Secretar sd ne spun6 de

cdte voturi este nevoie pentru a trece acest proiect. Mullumesc!

DI Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Este nevoie de doud

treimi din numdrul consilierilor aleqi, adicS 18 voturi.



Dl PanI Traian, prepedinte de pedinfl: Da. Mulgumesc,
d-le Secretar!

Vd supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotriv[? Abfineri? Voturi
pentru?

Dl Enache Adrian Nicolae, consilier local: D-le preqedinte, este un
amendament din c6te am in{eles, nu, al d-lui Daneq?

DI Pani Traian, pregedinte de qedinfi: Nu. Nu a fost nici un
amendament. Afi avut amendament?

DI Daneq Mihai, consilier local: Nu, nu este nici un amendament.

DI Pani Traian, pregedinte de gedinfi: Nu. Nu este nici un
amendament, au fost doar discufii, intrebdri qi rdspunsuri.

Dl Daneq Mihai, consilier local: Cu propunerea ca sd avem...

Discutii in sali

DI PanI Traian, preqedinte de qedinfl: Nu este amendament acesta.

D-na Butacu Simona Valentina, consilier local: Este hot6rdre de
Consiliu General.

Dl Pani Traian, pregedinte de qedinldzDa.

D-na Butacu Simona Valentina, consilier local: Nu are cum sd fie
imputemicit6.

DI Daneq Mihai, consilier local: Poftiti?

D-na Butacu Simona Valentina, consilier local: Nu este

amendament.

Dl PanI Traian, pregedinte de qedin{i: Da. Deci, noi respectdm
procedura. Dl Secretatr..., este altceva, alt proiect, acolo nu este...

DI Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Nu, trebuie iniliat un
alt proiect de hotdr0re pe care sd-l suslineli dvs. qi...

DI Pani Traian, prepedinte de gedinfl: Nu a fost amendament.
Vd supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotrivd? Abfineri? 9 ablineri

(dl Daneq, d-na Fdqie, dl Frumugelu, dl Luchian, dl Manole, d-na Mitran,
dl Puqcaq, d-na Popescu, dl Ungureanu).
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D-na Fiqie Mariana Camelia, consilier local: Trebuie sd avem doud

treimi pentru cd este patrimoniu, da?

Dl Pani Traian, preqedinte de gedinfi: Da. Voturi pentru?

Cu 16 voturi pentru, proiectul apicat.

DI Tudose Cilin, consilier local: Am votat Anexa sau proiectul?

Dl PanI Traian, pregedinte de gedinf5: Proiectul cu totul, o datd ce

pic6 Anexa, nu mai intr6 in disculie proiectul.
Punctul 4: Proiect de hotdrdre privind transmiterea din administrarea

Consiliului Local al Sectorului 6 tn administrarea directd a Administraliei
Domeniului Public Si Demoltare (Jrband Sector 6 a imobilului Bulevardul luliu
Maniu, Sector 6, BucureSti, tn vederea realizdrii lucrdrilor de

amenajare/reamenajare urbanisticd. Comisia 5, aviz favorabil, Comisia 6,

aviz fav orabil. Discutii?

Dl Frumuqelu Constantin Mugurel, consilier local: O intrebare
pentru tehnic. Aq vrea s5 qtiu dacd se diminueazd spa[iile verui cumva, in acest

proces?

DI Pani Traian, prepedinte de pedinfi: Pei nu Tehnicul vd
rdspunde, interpelali pe cineva din executiv.

Dl Frumupelu Constantin Mugurel, consilier local: Din executiv,

md scuzafi.

DI Pani Traian, prepedinte de qedinfi: Din executiv, v-aq ruga sd

ne dafi qi nouS un r6spuns.

Dl Cristian Tudor, Director General A.D.P.D.U.: Cu certitudine vd

spun cd nu se vor diminua spaliile verui. Acesta este obiectul proiectului,

r eamenaj area bul evardului.

Dl Pani Traian, pregedinte de pedinfn: Ok. Dl consilier Ungureanu.

Dl Ungureanu Marius lonel, consilier local: Bund ziua,
d-le Director! ln legdturi cu staliile R.A.T.B voiam s5 vI intreb. $tiu cd a1i vorbit
la R.A.T.B., S.T.B. acum, voiam s[ vi intreb dacS se fac niqte spafii mai

inc[pdtoare, spre exemplu, lazona P6cii, este o zonl,unde se aglomereazd, foarte

multd lume qi mulli oameni stau in ploaie, stau in ninsoare, se pot face niqte stalii
mai ok, din punctul acesta de vedere in care s5 serveascS interesele sau este un

singur model in care intrd qase oameni qi aceasta este tot? Mulfumesc!
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Dl Cristian Tudor, Director General A.D.P.D.U.: Deci, formele qi

dimensiunile spaliilor destinate staliilor R.A.T.B., S.T.B. actual, fin de hotdritrea

pe care o ia dumnealor. Ne-am adresat cu rugdmintea de a se g6ndi la o

modernizare, lin sd meargd, in paralel cu proiectul nostru, o sd revenim qi cu o
propunere, ca acolo unde este cazul, sd le qi mdreascd, dar laPdcii, unde vb referifi

dvs., cred ci cei mai mulli aqteaptd si se urce in microbuze, nu la S.T.B., este cam

altd problem6 acolo pe care va trebui s6 o rezolvdm, mult mai complicatd.

Dl Pani Traian, preqedinte de ,sedinfl: Da. Mul,tumesc,

d-le Director! Alte intrebdri pebazaacestui proiect? Deci, nu mai sunt.

Vd supun la vot proiectul. Voturi impotrivd? Ablineri? Voturi pentru?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
Punctul 5: Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici pentru reabilitarea termicd aferen{i blocului de locuinle din
Drumul Taberei nr. 39, bloc OS4 din Sectorul 6 al Municipiului BucureSti.

Comisia 1, favorabil, Comisia 5, favorabil. Discufii? Nu sunt discu{ii.
Vd supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotrivd? Abfineri? Voturi

pentru? Cu 25 de voturi pentru, Anexa a fost aprobatd.

VE supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi impotrivd? Ab{ineri? Voturi
pentru? Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 6: Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei
tehnico-economice a obiectivului de investilii "Reabilitare sistem rutier aleea

Bdiul - alei secundare".
Favorabil qi Comisia 1 gi Comisia 5. Discufii? Nu sunt discufii.
Vd supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotriv[? Abfineri? Voturi

pentru? Cu 25 de voturi pentru, Anexa a fost aprobatd.

Vd supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi impotriv6? Ablineri? Voturi
pentru? Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 7: Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei
tehnico-economice a obiectivului de investilii "Reabilitare sistem rutier strada
Mihaela Ruxandra Marcu " .

Favorabil ambele comisii. Discufii? Nu sunt discufii.
VE supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotrivd? Abfineri? Voturi

pentru? Cu25 de voturi pentru, Anexa a fost aprobatd.
Vd supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi impotrivd? Abfineri? Voturi

pentru? Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
Punctul 8: Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei

tehnico-economice a obiectivului de investilii "Modernizare sistem rutier alei Jdrd
denumire, tntre blocuri zona: str. Ghirlandei, str. Dezrobirii, bd. (Jverturii,

str. Apusului ffird stritzile cu nume) ".

Favorabil ambele comisii. Discufii? Nu sunt disculii.
Vd supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotrivd? Abfineri? Voturi

pentru? Cu 25 de voturi pentru, Anexa a fost aprobatd..

Vd supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi impotrivd? Abfineri? Voturi
pentru? Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
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Punctul 9: Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei
tehnico-economice a obiectivului de investilii " Modernizare sistem rutier alei fird
denumire, tntre blocuri zona: str. Ghirlandei, str, Cernisoara, bd, Iuliu Maniu,

str. Apusului ffird strdzile cu nume)".
Comisia 1, favorabil, Comisi a 5, favorabil. Discufii? Nu sunt discu{ii.
Vd supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotrivS? Ab{ineri? Voturi

pentru? Cu25 de voturi pentru, Anexa a fost aprobatd.
Vd supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi impotrivd? Ablineri? Voturi

pentru? Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
Punctul 10: Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei

tehnico-economice a obiectivului de investilii " Modernizare sistem rutier alei fird
denumire, tntre blocuri zonq: str. MoineSti, bd. Iuliu Maniu, str. Rdsdritului Si
str. Murgula (drd strdzile cu nume) ".

Favorabil ambele comisii. Discu{ii? Nu sunt disculii.
Vi supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotrivS? Ablineri? Voturi

pentru? Cu 25 de voturi pentru, Anexa a fost aprobatd.
V[ supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi ?mpotrivS? Ablineri? Voturi

pentru? Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
Punctul 1 1: Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei

tehnico-economice a obiectivului de investilii " Modernizare sistem rutier alei /drd
denumire, tntre blocuri zonq: str. OrSova, ,Io,s. Virtulii, bd. Uverturii pi
str. Dreptdlii ffird strdzile ctt m,tme) ".

Favorabil din partea ambelor comisii. Discufii? Nu sunt discu{ii.
V[ supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotrivd? Ablineri? Voturi

pentru? Cu 25 de voturi pentru, Anexa a fost aprobatd.

Vd supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi impotrivS? Ab{ineri? Voturi
pentru? Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 12: Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei
tehnico-economice a obiectivului de investi{ii "Modernizare sistem rutier alei /drd
denumire, tntre blocuri zona: str. Valea Oltului, str. Valea ArgeEului, str. Drumul
Taberei, str. Rdul Doamnei Si Prelungirea Ghencea (/drd strdzile cu nume) ".

Favorabil din partea ambelor comisii. Disculii? Nu sunt discufii.
Vd supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotrivd? Ablineri? Voturi

pentru? Cu 25 de voturi pentru, Anexa a fost aprobatd.
Vd supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi impotrivS? Ablineri? Voturi

pentru? Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
Punctul 13: Proiect de hotdrdre privind aprobarea documenta{iei

tehnico-economice a obiectivului de investilii " Modernizare sistem rutier alei /drd
denumire, intre blocuri zona; bd. Constructorilor, str. George Vdlsan,

str. Ceahldu Si Calea Crdngaqi (/drd strdzile cu nume) ".

Favorabil din partea ambelor comisii. Discufii? Nu sunt discufii.
Vd supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotrivS? Ablineri? Voturi

pentru? Cu 25 de voturi pentru, Anexa a fost aprobatd..

Vd supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi impotriv5? Ablineri? Voturi
pentru? Cu25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
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Punctul 14: Proiect de hotdrdre privind organizarea relelei
unitdlilor de invdtrdmdnt preuniversitar de stat pi particular de

Sectorului 6 al Municipiului BucureSti pe anul ;colar 2019 - 2020.

Acest proiect are aviz negativ din partea Comisiei 5.

D-na consilier.

Scolare a
pe raza

Discufii?

D-na Fiqie Mariana Camelia, consilier local: Doream sd fac

precizarea c6 noi, am acordat acest aviz negativ urmare a faptului cd Liceul acesta

teoretic Pheonix, a fost acreditat printr-un Ordin al Ministerului Educafiei din
2012, ca sd iqi desfEqoare activitatea in sectorul 6, strada Fabricii nr.22. De facto,

cred cd de vreo doi ani, dacd nu greqesc, el ?qi desfdqoard, activitatea de fapt, in
sectorul 1 qi continud sd fie prins in releaua de inv6l6mdnt a sectorului 6. Deci, am

solicitat l[muriri la Administralia $colilor, ddnqii mai departe, au solicitat, au flcut
adrese la Inspectoratul $colar de unde am primit o adresi pe care au primit-o toli
consilierii, a fost comunicatd, din care inlelegem cd s-a formulat mai departe de

cdtre Inspectorat, o solicitare pentru un punct de vedere juridic, la Agenlia
Rom6ni de Asigurare a Calit5lii Invdldmdntului Preuniversitar, lucru care, ins6, nu
rczolvd,problema acum, cdnd noi trebuie sd votim releaua qcolard a sectorului 6 cu

aceastd unitate de inv6!6mdnt care nu are ce sd caute in sector qi p6n5 nu iqi
reglementeazd, din punct de vedere juridic, acreditarea corectS, acolo unde

func{ioneazd, fre este exclus6, ca sd nu blocim celelalte unit6!i, fie este exclusd din
re{eaua de inv6f6mdnt privatd, fte am0n6m dezbaterca gi aprobarea acestui proiect
plnd cAnd iqi reglemerfieazd qi aceastd unitate de invdldmdnt situalia. Pe de altd
parte, nu am primit avizul Comisiei de inv6![m6nt, tru qtiu, frgureazd in
preambulul proiectului, "Avdnd in vedere avizul Comisiei 4, nu qtiu ce...", dar nu a

fost, nu l-am primit. Mulgumesc!

DI PanI Traian, preqedinte de qedinf5: Da. MulEumesc,

d-na consilier Fiqie! D-na consilier Gaspar.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Asta doream qi eu, s5 ne

reamintifi dac6,la dosar este acest aviz al Comisiei 4, pentru cd eu nu-mi aminteam

s[ fi discutat in comisie. Av0nd in vedere cd sunt expert A.R.A.C.I.P., cd qtiu care

sunt condiliile de acreditare, pentru cd la r0ndul meu, merg s[ fac astfel de

acredit6ri, am rugimintea la colegii consilieri din tot spectrul politic, s5 vot6m
aceast6 hotdrdre, dar sd vot[m amendamentul pe care vi-l propun acum qi anume,

ca aceastd unitate qcolar6, sd nu apar[ in lista unitdlilor de inv[![mdnt din
sectorul 6, nu este prima datS qi nu este prima unitate de invSldmdnt particular care

este in aceastd situafie. Vreau s[ vd reamintesc c[ acest lucru s-a mai int6mplat qi

la inceputul mandatului qi atunci am procedat Ia fel, drept pentru care am

rugdmintea s5 excludem aceast6 unitate din refeaua de invS![mdnt a sectorului 6.

Dacd dumnealor funcfioneazdin sectorul 1, pot solicita acolo aceastS introducere

in lista unitSlilor de inv6!6mdnt particular acreditare, urmeazd ca cei de acolo s6-qi

dea avizul. Dupd p6rerea mea ins6, dumnealor ar trebui sd aibd acreditare pe
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locafia pe care funcfioneazd qi vd propun amendamentul de a exclude din listd.
Mul{umesc !

Dl Pani Traiano preqedinte de qedin{I: Mul{umesc! Am infeles
amendamentul dvs.. Dac6, mai sunt alte propuneri? Bun.

Vd supun la vot amendamentul adus de cdtre d-na consilier Gaspar. Voturi
impotrivd? Ablineri? Voturi pentru? 25 de voturi pentru.

Menlionez cd, acum suntem 26 de consilieri in sal[ (a venit d-na Stan).
Da, nu este ..., deci, tot 25, cd este ieqit dl Tudose.
Vd supun la vot Anexele proiectului. Voturi impotrivd? Ablineri? Voturi

pentru? Cu 25 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.
Menfionez cd,in sal6 suntem acum 24 de consilieri (a ieqit dl Daneq).
Vi supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi impotrivd? Ab{ineri? Voturi

pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
Punctul 15: Proiect de hotdrdre privind modificarea Anexei nr. 2 la

H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea relelei Scolore
a unitdlilor de tnvd\dmdnt preuniversitar de stat Si particular de pe roza
Sectorului 6 al Municipiului BucureSti pe anul Scolar 20lB * 2019, in sensul cd se

schimbd denumirea $colii Primare ,,King George" tn $coala Gimnaziald

,,King George", evdnd 3 niveluri de qcolarizare respectiv nivel pre;colar, nivel
primar ;i nivel gimnazial cu sediul in Intrarea Capelei nr. 98, Sector 6, Bucure;ti,
Intrarea Capelei nr. 5-7, Sector 6, Bucure;ti, Strada Piscul Crdsani nr. 17,

Sector 6, Bucureqti ;i Stroda Stupca nr. 6, Sector 6, Bucure;ti la unitdli de

invd{dmdnt preuniversitar particular din Sectorul 6.

Comisia 5, aviz favorabil. Discufii? Nu sunt discufii.
Vd supun la vot proiectul. Voturi impotriv6? Ablineri? Voturi pentru? Cu 24

de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
Punctul 16: Proiect de hotdrdre privind aprobarea deruldrii Sifinanldrii din

bugetul local al Sectorului 6, in anul 2019, a proiectului ,,Centrul de ocrotire a
copiilor - Acasd" desJdsurat de Direclia Generald de Asistenld Sociald ,si

Protec{ia Copilului Sector 6 in parteneriat cu Fundalia Filantropicd
,, Metropolis ".

Favorabil, Comisia 1, Comisia 5. Discufii?

Dl Puqcaq Ionel, consilier local: Dl preqedinte, aq avea eu o
intrebare. Aq vrea sd intreb in executiv, la c61i elevi se adreseazd, sau copii, se

adreseazd proiectul?

Dl PanI Traian, preqedinte de qedinfi: Un rdspuns din executiv, vd
rog!

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Este menfionat
in ultima fi15 a proiectului de hotdrdre gi anume, in buget, se adreseazdunui numdr
de 45 de beneficiari copii, in sistem rezidenfial, cu mdsurd de plasament la acea
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fundafie, mdsurd de plasament stabilitd de comisia de specialitate de la nivelul
primdriei.

DI Puqca; Ionel, consilier local: Da, Mullumesc! Am vdzut cd

proiectul are ca finan{are in jur de 2,5 miliarde lei. Vreau sd..., ca o comparalie aqa,

vreau sd v5 spun c[ o gcoald cu 1200 de copii, are un buget care nu se consumd in
execufie, in jur de 4 mil. lei. MulEumesc!

Dl Pand Traian, preqedinte de ;edinf5: Da. Mulgumesc,
d-le consilier! Dl consilier Ungureanu.

DI Ungureanu Marius fonel, consilier local: BunE ziua! Acest
proiect este al doilea an cdnd se deruleazd, dacd am inleles corect, nu, primul an a
fost anul trecut.

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Cred cd este

minim aI zecelea an cdnd se deruleazd", de anul trecut vd amintili dvs. cd s-a votat,
in fiecare an cdnd se voteazd acest proiect de hotdrdre.

DI Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Da. Mi-aduc aminte cd

amvotat, amvdzut proiectul qi Fundalia Metropolis a contribuit atunci cu o sum6,

385 mii lei, anul acesta contribuie doar Consiliul Local, cu cei 2,3 mil. lei.

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Era pe altd
lege. Dacd vd amintili anul trecut, datoritd intdrzierii, s-a mers pe Legea nr. 350,
anul acesta am reintrat in normal gi anume, pe Legea rr.34 cu privire la acordarea
de subvenlii fundafiilor qi organizaliilor care desfbqoard, activitdfi de asistenld
social5 gi de aceea, cota de cofinanfare este diferitd.

Dl Ungureanu Marius lonel, consilier local: Adic6 I00% Consiliul
Local.

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Nu, nu este

l00Yo, avefi anexat bugetul.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Pdi, de acolo vorbesc.

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Pe lege este

stabilitd o cot6 de cofinanfare de minim l0o/o pe care fiecare fundafie care a trecut
de girul comisiei de evaluare Ei le-a indeplinit.

Dl Ungureanu Marius lonel, consilier local: Ok. Avem aproximativ
500 mii euro pentru 45 de beneficiari pe un an, cam acestea sunt calculele. Corect?
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D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Da. Aqa cum
reiese din buget, dacd dvs. ali impdrfit qi la 4,8 cdt o fi, probabil cd aqa este.

Dt Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Bun. Am inteles.

Vd mulfumesc!

DI Pani Traian, pregedinte de ;edinfi: Da. MulEumesc!

Dl consilier Luchian.

Dt Luchian Florin, consilier local: ln primul rdnd, a; vrea si ne

explicali pufin despre ce este vorba in acest proiect, nu cd nu l-am qti, qti]i prea

bine cd noi le discutim in cadrul Comisiei Juridice, doar c5 vreau sd qtie gi ceilalli
colegi qi cetElenii despre ce este vorba qi doi la mdnd intreb, dacd totuqi cota de

finanlare este de doar l\oh din partea fundafiei, de ce nu se implementeazd direct
prin Direclia Generald de Asisitenld Sociald qi mai apeldm la fundafii?

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Aqa cum vd
spuneam, este vorba de un centru rezidenlial in care un numir maxim de 45 de

copii, pentru c5 trebuie sd vE gdndili cd aici ce vedefi, este un nivel maxim, de

aceea se qi spune ,,in limita sumei de...", este o sumd pe care nu putem sd o
dep[;im, dar ea, cu siguranld, va fi mai micd pentru cd aqa s-a int6mplat in fiecare

an. Deci, un numdr de 45 de copii care printr-o hotdr6re a comisiei de specialitate
de la nivelul prim5riei, Comisia pentru Protecfia Copilului, stabileqte aceastd

mdsurd de plasament, o mEsurd de ocrotire suplimentar6, intr-un centru de

plasament pe care, la momentul respectiv sau la momentul de fa!6, Direcfia
General6 de Asisitenld Social6, nu il are. Dacd vd aminti{i, tot dvs., qi pentru asta

vd mulfumim, in urmd cu un an qi ceva ali votat o hotdrdre prin care, in sistem de

comodat, aceastd fundafie ne-a pus la dispozilie clSdirea pe care o are. Trebuie sE

vd informez cd suntem in disculii qi in negocieri exact pe ideea pe care a enunfat-o

dl consilier Luchian aici, ca probabil undeva, cel t0rziu la 1 aprilie, dar trebuie si
vd gAndili cd depindem de mai mulli factori, undeva la 1 aprilie, 1 mai, sd prelu[m
acestd activitate, av6nd in vedere cd deja avem clddirea qi sd preluim aceastd

activitate cu totul la noi, dar pdnd atunci, aceastd fundalie desfbqoard activitate qi

trebuie sd avem aceast6 conventie de continuitate semnatS.

Dl Pani Traian, preqedinte de gedin{I: Da. Mulgumesc!

D-na consilier Fdsie.

D-na Fiqie Mariana Camelia, consilier local: Mulfumesc! Aq vrea
sd readuc in discufie, profit de proiectul acesta cEruia ii vor urna gi altele pentru
care este valabild observalia mea, respectiv, aq vrea sd aduc in disculie situalia
subfinan![rii acestor fundafii care presteazl. servicii sociale, subfinanlEri
substanfiale, deci, intdrzieri la platd, ca sd nu fim infeleqi greqit, care la momentul
acesta inleleg cd au ajuns la 8 luni, da. Deci, aceste fundalii se confruntd cu aceastS

situafie de la inceputul mandatului nostru. Este, nu qtiu, efectiv, nu qtiu ce solufie
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sd g6sim qi cum s[-i punem capdt pentru c[ nu este normal ca activitatea
desflquratd de ele sd fie subfinan{atd intr-o aqa o propor}ie, in condiliile in care
legea le garanteazd acest drept, nu este un privilegiu pe care ?l acorddm noi. Ele au

fost selectate, indeplinesc condiliile legale, au fost aprobate colabordrile cu ele,
convenfiile, in Consiliul Local, au dreptul sd primeascd aceqti bani. Deci, de 8 luni
iacd-td", februarie este a opta lun[, nu-qi primesc aceste subvenlii qi in condilii
extreme iqi desffuoard activitatea care este notabile. Va spun pentru cd le vizitezin
fiecare an, md bucur cd ultima datd, a participat la aceastd vizitd in teren qi

d-na consilier Gaspar qi am vdzut cu ochii noqtri, efectiv, ce fac qi am apreciat,
insd la toate se regise;te aceast5 situalie de intdrziere la pIatd, nu numai la
Metropolis, iar unele qi-au inchis porfile, Centrul de chineto anul trecut, iar anul
acesta, Centrul Creqtin Harul, in{eleg cE nu amai dorit sd colaboreze cu direc{ia de
la sectorul 6 ;i colaboreazd cu direcfia municipiului ?ncepdnd de anul acesta. Deci,
am primit situalia de la D.G.A.S.P.C. a restanfelor Ia platd, nu qtiu dacd este
prezent dl Director Manolache in qedin!6, pentru cd aq fi dorit s6-mi spund qi mie
care este solufia ca sd punem capdt acestor intdrzieri uriaqe la platd,, care sunt
efectiv, niqte piedici greu de trecut pentru aceste fundafii. Mulfumesc frumos!

Dl Pani Traian, preqedinte de qedinfi: Da. MulEumesc,
d-na consilier! Dl consilier Luchian.

Dl Luchian Florin, consilier local: Stali
niqte sume de bani colegul qi nu qtiu daci s-a referit in
sd o rog pe d-na Director sd ne explice exact care este

proiect.

pufin, pentru c5 a enunfat
lei noi sau in lei vechi qi o
bugetul alocat pentru acest

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: 2.294,750 mii
lei, dou6 milioane, nu doud miliarde.

Dl Luchian Florin, consilier local: Mulgumesc frumos! Aceasta era
confuzia.

Dl Pani Traian, pre;edinte de gedinf5: Pdi nu mai vorbim de lei
vechi pentru c6...

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Da, dar dintr-o
eroare am auzit qi eu, dar am trecut peste, pentru cd mi-am dat seama cd este o
eroare. S-au spus doud miliarde, ceea ce este fantastic. Nu, sunt 20 de mld. vechi,
dacS vreli sd punem zerourile.

DI Pan[ Traian, preqedinte de qedin{I: Da. Dl consilier, Sorin
Petcu.

DI Petcu Sorin, consilier local: Nu, este ok cI s-a rectificat, deci,
mie imi dddea mult prea mult.
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DI Pani Traian, preqedinte de qedinfi: Mulfumesc, d-le consilier!
Alte disculii sau interpeldripebaza acestui proiect? Un rdspuns?

D-na Fiqie Mariana Camelia, consilier local: Un rlspuns dac6 este

prezent dl Director Manolache, dacd nu, poate ne ajutd d-na Schmutzer, poate qtie

mai mult dec6t am aflat eu. Care ar fi calea sE punem capdt acestor restanfe uriaqe

care se rostogolesc din an in an. O sd vind bugetul la dezbdtut qi aprobat, nu qtiu,

care este solufia?

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Asta voiam s5

v5 spun, pentru cd am convingerea cd odatd cu aprobarea bugetului, restanfele se

vor diminua sim{itor. Trebuie sE vd reamintesc c5 avem dreptul s[ pldtim lll2 din
bugetul anului trecut. La momentul acesta, pdndla data aceasta s-au f6cut pre{ de

500 mii ROM, ceea ce cam aceasta inseamn5. Mai mult, eu n-aq putea sd vi
rispund, dar sunt convins6 cE acesta ar fi qi r6spunsul d-lui Director.

DI Pani Traian, preqedinte de qedinfl: Da. Mulqumesc,

d-na Director! Dl consilier Luchian.

DI Luchian Florin, consilier local: Dac[ vorbim de restanle, sE nu

uit[m ci avem restanle qi la cetSfeni, sd le facem locuri de parcare, sd le facem

spa{ii verzi, sd le anvelopdm blocuri qi alte promisiuni din campaniile electorale,

sd nu ne gdndim doar la restanlele de la funda{ii. Mulfumesc frumos!

Dl Pani Traian, preqedinte de qedinffl: Da. Mulgumesc! Nu mai

sunt disculii...

D-na Fiqie Mariana Camelia, consilier local: Ba da, ba da, aq vrea

sd-i rdspund d-lui Luchian. Deci, afi fbcut o afirmafie care nu este corect6, da?

Deci, nu putem compara aceste categorii aqa simplu pentru c5, cu fundafiile avem

obligalii contractuale asumateinbaza unei legi, ei indeplinesc condiliile, au trecut
prin consiliu...

Dl Pani Traian, preqedinte de qedinfi: D-n5, dar fald de cetilenii
sectorului 6 nu avem obligafii?

D-na FIqie Mariana Camelia, consilier local: Aqa este, avem,

avem, dar situafiile sunt diferite.

Dl Pani Traian, preqedinte de qedin{i: Pdi qi atunci vid cd de la un
anumit moment afi inceput...

D-na Fiqie Mariana Camelia, consilier local: Nu se poate invoca ca

argument faptul cd,, da, sd mai 15sdm pentru c[ avem qi alte..., deci, nu aqa.
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Dl PanI Traian, preqedinte de qedinfl: Haidefi s5 15s[m polemicile
la o parte, fiecare consilier iqi exprimd punctul de vedere.

D-na Fiqie Mariana Camelia, consilier local: Nu e polemic6, legea
trebuie respectatd aqa cum este, aici nu negociem.

DI Pani Traian, preqedinte de gedinfi: D-na consilier, v-aq ruga s5

incetafi qi sd mergem in procedura de vot.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Eu v-aq
propune ca, avdnd in vedere ci in curdnd o sd votdm bugetul, d-na consilier Fdqie,
cel mai corect ar ft ca aceste sume despre care vorbili dvs., sd se scadi din viitorul
buget, astfel incdt si avem buget pdnd la sfdrqitul anului qi am inchis subiectul.

D-na F5qie Mariana Camelia, consilier local: Mulgumesc frumos!
Este o recomandare pe care o primesc in fiecare an de la inceputul mandatului.
Mulgumesc frumos! Aqa voi face qi ?n continuare.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul sectorului 6: P6i nu..., sd

venili cu propuneri dacd v[...

Dl Pani Traian, preqedinte de qedinfi: Da. Mulfumesc,
d-le Viceprimar!

Vd supun la vot Anexele proiectului. Voturi impotrivd? Un vot impotrivi
(dl Puqcag). Ablineri? 17 ablineri. Voturi pentru? Cu 6 voturi pentru (dl Daneq,
d-na Fdqie, dl Manole, d-na Mitran, dl Tomescu, dl Tudose), proiectul apicat.

Punctul 17: Proiect de hotdrdre privind stabilirea cuantumului maxim al
alocaliei zilnice de hrand ;i a costului mediu lunar de tntrelinere pentru
persoanele adulte cu handicap tngrijite in Centrul de Recuperare Si Reabilitare
Neuropsihicd "Uverturii" din cadrul Direcliei Generale de Asistentrd Sociald Si
Proteclia Copilului Sector 6, tn anul 2019. Comisia 1, favorabil, Comisia 5,
favorabil. Discufii? Dl consilier Ungureanu.

Dl Ungureanu Marius lonel, consilier local: Suma pe persoanS, pe
luni, a crescut anul acesta de la 4367 de lei ,la 6864 de lei. in acelaqi timp, suma
alocatd pentru hran6 a r6mas constantd la 2l de lei, de anul trecut pdnd anul acesta,
iar intrebarea este, de ce scade suma alocatd pentru materialele sanitare, de la
417 lei, la 253? Mulfumesc !

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Aqa cum v,am
spus de fiecare datd, aceste sume reflectl cheltuielile anului precedent. Cheltuiala
de personal reflectd, de asemenea, creqterea punctului la care se raporteazd,
calculul celor salarizali pe Legea nr. 153 si anume, salariul minim pe economie.
Faptul cd s-au fbcut economii la materiale sanitare qi medicamente, aceasta este
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suma aare a fost necesard, anul trecut qi pe care am pus-o qi acum in buget.

DI Pani Traian, preqedinte de qedinfn: Dl consilier Luchian.

Dl Luchian Florin, consilier local: Am remarcat faptul cd la acest

proiect suma destinat6 pentru intrelinere gi gospod6rire este de doar o mie qi ceva

de lei. intrebarea mea este, de ce difer6 aga de mult fafd de celelalte sume de

intrelinere qi de gospod6rire de la proiectele pentru persoanele vdrstnice?

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Vd explicam qi

atunci c6 aceste cheltuieli sunt date de cheltuielile cu utilitalile pe fiecare localie in
parte, ele nu-qi desfrqoard activilatea toate in aceeaqi localie. Centrul de

Recuperare gi Reabilitare Neuropsihicd "Uverturii", iqi desflqoard activitatea
intr-un sediu aflat pe strada M6n[stireaYdratec, care este un pafier plus doud etaje
qi acestea sunt cheltuielile care rentltd din facturile de utilitili.

Dl Luchian Florin, consilier local: Numai cd aceste cheltuieli sunt

per persoanS, drept urmare, dac6 avem mai puline persoane in acel centru gi mai
multe in celdlalt centru, cheltuielile se regleazd direct proporlional, drept unnare,
este o problemd pentru cd asta md face sd cred cE acele cheltuieli foarte mari, care

sunt practic, duble, de ?ntrefinere gi de gospodirire la persoanele vdrstnice, sunt

nereale qi in continuare nu mi-afi transmis, aqa cum am solicitat qi in cadrul
qedinlei, un desfd;urdtor cu cheltuielile lunare qi contractele de furnizare de

servicii, ca sd infelegem qi noi, consilierii, cdv-am solicitat sd ne trimiteli tuturor,
ca s5 putem sd facem qi noi un calcul, de unde au reieqit sumele acelea enorme, de

bani. Credefi-m6, nu qtiu cum s[ mai explic ca s[ inlelegem cu tofii, pentru cd

totuqi, aici costurile sunt de dou[ ori mai mici, iar in partea cealaltd, costurile sunt

duble per persoand, este ceva in neregul6.

DI Pani Traian, preqedinte de qedinfi: Da. Mullumesc! Un rispuns
din executiv?

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Deci, alt
rispuns decdt cel pe care i l-am dat d-lui consilier, nu am cum. Gdndili-vi cd noi
avem un num6r foarte mare de sedii, num6rul de facturi este foarte mare. V5 invit
cu cea mai mare pl[cere la sediul D.G.A.S.P.C., vd pun la dispozifie toate

dosarele, pentru c6, cred cd nu vd imaginati cdte dosare sunt cu facturi de utilit61i,
cu contracte de fumizarc qi putefi sd le studiali. Deci, v-am invitat de nenumdrate
ori sd venili qi pe teren s5 vedeli activitatea qi sd venifi qi la noi la sediu. Ardtdm
toatd deschiderea, dar copii dupd aqa ceva, inseamn[ un cost de hdrtie qi muncd pe

care nu o vdd uti15la momentul acesta.

DI Pani Traian, preqedinte de qedinfi: Un e-mail scanat,

d-na Director, cdtre toli consilierii qi nu mai este nevoie de altceva.

2t



D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Deci, cred c[ nu
realiza[i ce inseamnd numdrul de facturi.

DI PanI Traian, preqedinte de qedinfi: Da. Mulpmesc! Alte
disculii pebaza acestui proiect?

Dl Pugcaq Ionel, consilier local: D-le preqedinte, vdd cd sunt foarte
multe discufii pe activit6tile acestea qi aq propune o comisie de control la
D.G.A.S.P.C., conform Legii nr.2l5, ca sd ne ldmurim qi sd putem vota proiectele
de aici incolo, sE nu mai avem dubii, sd fim siguri cd votdm bine ce votdm, cd nu
apar probleme qi vd mai rog ceva. Vd rog frumos, asigutafi-mi siguranla in timpul
acestei qedin{e pentru cd imediat dupd ce a cdzut acel proiect cu ,,Acas6", nu gtiu
reprezentantul cui, a venit s[ m[ ameninfe aici cd mE dE in presd, c5..., vd rog
frumos, cel pulin in spaliul acestei qedinle, sd fiu protejat! Am avut un punct de
vedere, gi l-au asumat qi ceilalli colegi, nu mi priveqte pe mine, era punctul meu
de vedere personal, eu nu am frcut...

Dl Pani Traian, preqedinte de qedinfi: Am infeles! Dvs. puteafi sd

solicitafi in momentul respectiv ca sE chemdm polilia local6 s5...

Dl Puqcaq lonel, consilier local: Eu nu am vorbit cu nimeni inainte
de qedin!6, pe nici un subiect. A fost doar un punct de vedere. Mullumesc mult!

Dl Pani Traian, preqedinte de qedin(i: Am inleles! Dl consilier,
rugdminteamea cdtre tofi consilierii, cdnd vd simfi{i ameninfa{i de citre cineva, la
un anumit moment, sd sesizafi in acel moment ca sd putem chema polilia locali sd
evacveze acea persoan6 din sal6. Mul{umesc!

Alte disculii pe tema acestui proiect? Dl consilier Luchian.

Dl Luchian Florin, consilier local: DacS este a$a cum zice colegul,
este foarte grav.

Dl Pani Traian, preqedinte de qedinfi: Da. La momentul
respectiv...

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Dacd imi
permiteli, d-le preqedinte, qedinfa este publicd qi cred cd se vede live ce se

int6mpld Ei atunci se poate identifica cine a fost persoana care l-a interpelat pe
dl consilier.

Dacd imi permiteli mie o micd observafie, pentru cd dl consilier a adus in
discufie aceastd interpelare, cred cd era vorba despre reprezentantul funda{iei. Ag
vrea sd vd gAndifi Ei sd fili corytienli de gravitatea faptului cd proiectul a cdzut,
sunt acolo 37 de copii pe care eu sunt in pericol ca mdine s[-i iau de acolo gi nu
am unde sd ii duc, da? Sunt copii frrd familii, sunt copii cu misurd de plasament
datd de instanfa. Cred c5 nu infelegefi care este procedura la D.G.A.S.P.C. qi chiar
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vd invit sd face{i o comisie de control, vd pot pune la dispozifie actul incheiat de
Curtea de Conturi pe data de 19 februarie, al cirui obiect de control a fost fix
activrtatea de asistenfd social6, s6-l studiafi, sa-l citili, ca sd vedeji care sunt

concluziile. Deci, asta voiam s[ vd subliniez, si fi{i conEtien{i de ce s-a votat.

Dl Pani Traian, preqedinte de qedinfd: Am in{eles, d-na Director!
Bun. Mulfumim! D-na consilier Faqie.

D-na Fiqie Mariana Camelia, consilier local: O precizare aq vrea s5

fac gi eu, sE reamintesc colegilor c[ aceste fundalii cu care noi colabordm, au fost
evaluate de Comisia de Evaluare a Fundafiilor, proiectele de hotdrdre au fost
aprobate de Consiliul Local, de colaborare, s-au incheiat convenfii, iar acum
suntem in situalia in care a fost respins6 frnanlarea, deci, aceste fundalii ne pot
acfiona in instanfd, da, qi au temei legal pentru c5 avem convenfii incheiate, avem
aceast[ obligafie, am aprobat in Consiliul Local, da? Nimeni nu a discutat, nu s-a

pus problema la momentul respectiv c5, comisia a evaluat prost sau cd nu sunt de

acord cu incheierea de convenfii de colaborare cu vreuna dintre aceste funda]ii, iar
ele, dupd ce cd iqi desf6qoard activitatea in condilii de subfinanlare, acum, da, nu
qtiu, nu este nimic comic, imi pare rdu cd vd stdrneqte amuzamentul,
dl Viceprimar, dar situalia este chiar dramaticd, iar colegii care au votat impotrivd,
ii invit a nu qtiu cdta oard, sd vind la acele fundafii. Nimeni, nimeni, nu a venit
acolo.

Dl Pani Traian, preqedinte de qedin{i: D-na consilier, haideli sd vd
rog qi eu ceva, vd invit qi eu pe dvs., sd participali cu mine pe teren, pe partea de

P.U.D.-uri. SA mergeli cu mine, ca sd vedefi, chiar in sal6 sunt reprezentanli din
zona respectivd, sd vedeli qi dvs.. Eu cred cd frecare consilier ar trebui sd-qi vad6,
pe domeniul lui, unde qtie un anumit aspect, cum...

DI Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Aq vrea s6-i
rdspund qi eu d-nei consilier, doar o remarcd vreau sd fac, aq vrea s6 vd vdd la
fiecare qedin!6, cdnd discutdm despre toli cetblenii sectorului 6, despre toate
proiectele sectorului 6, sd vd vdd la fel, aqa ar fi ok. Eu nu am o problemd, foarte
bine, este un proiect foarte bun qi de aceea md. amuzam pentru cd dvs., tot timpul
afi fost impotrivl la orice alt proiect. Deci, s5 se in{eleagd bine, nu vorbesc despre
proiectul acesta, pentru ci eu l-am votat, dar vreau sd vd spun cd a$ vrea sd vd vid,
imi place s5 v5 vdd aqa c5 suslineli toate proiectele sectorului.

Dl Pani Traian, preqedinte de qedin{I: Da. Mullumesc,
d-na consilier! Dl consilier Ciontu.

Dl Ciontu Gheorghe, consilier local: Stimafi colegi, dup6 cum ali
observat, Grupul P.S.D. s-a ablinut la acel proiect de hotSr6re Ei s5 qtifi c5 nu am
frcut-o pentru cd avem o inten{ie rea fa[d de una sau de alta dintre aceste

O.N.G.-uri, ci pentru faptul c6, chiar in intervenlia executivului, s-a spus cd sunt
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niqte sume care s-ar putea sd nu se ating6 q.a.m.d.. Deci, pentru noi, s-a introdus o

chestiune de dubiu, deci, aceasta este problema. Dacd vom fi convinqi cd sumele

sunt in regu16, nu avem nimic cu nici un fel de O.N.G.. Deci, nu acesta este in

disculie, O.N.G.-u1, ci procedura care ni s-a pus in fa!d, de a vota ceva.

Mullumesc!

Dl Pani Traian, preqedinte de qedin{i: Da. Mullumesc,

d-le consilier! D-na Director.

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: D-le preqedinte,

dac6 imi permiteli, aceastaeste formularea pe care domnii consilieri au avut-o gi la

qedin{a trecutd c6nd au votat pentru la toate cele 6 proiecte cu privire la ftnanlatea

fundafiilor. DacS in limba romdn6 cuv6ntul ,,in limita sumei", pune semne de

intrebare gi reprezinti un dubiu, imi pare rdu c5 aqa se pune problema. DacS s-ar fi
cerut l6muriri suplimentare care s6-i facd s[ voteze in cunoqtinld de cauzd pe

domnii consilieri, eu am fost aici qi ag fi putut sd le dau. Cdnd se spune ,,in limita

sumei", de aceea existd in limba romdni limitd maximi gi limitd minim6.

Dl Pani Traian, preqedinte de gedin{6: Mullumesc, d-na Director!

Vd supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotriv[? Ablineri? 3 ablineri

(dl Nae, d-na Popescu, dl Ungureanu). Voturi pentru? Menlionez cdin sa16 acum

suntem 25 de consilieri . Cu22 de voturi pentru, Anexa a fost aprobatS.

VA supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi impotrivd? Ablineri?

3 ablineri (dl Nae, d-na Popescu, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 22 de voturi

pentru, proiectul a fost adoPtat.- 
Pinctul 18: Proiect de hotdrdre privind acordarea de la bugetul local al

Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinle, tn anul 2019,

cct mdsurd de prevenire gi combatere a marginalizdrii sociale, conform

prevederilor Legii nr. 116/2002.
Ar e aviz favorabil din partea ambelor comisii. Disculii? Nu sunt disculii.

Vd supun Ia vot Anexele proiectului. Voturi impotrivd? Ablineri? 3 ablineri

(dl Nae, d-na Popescu, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru,

Anexele au fost aprobate.
VA supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi impotrivS? Ablineri?

3 ablineri (df Nae, d-na Popescu, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 22 de voturi
pentru, proiectul a fost adoPtat.

PunCtul 19: Proiect de hotdrdre privind aprobarea deruldrii Si finanldrii tn

anul 2019 a proiectului "siguranld Si tngrijire - Locuinle Maxim Proteiate"

deffisurat de cdtre Direclia Generald de Asistenld Sociald Si Proteclia Copilului

Sector 6.

Are avizfavorabil din partea ambelor comisii. Disculii?

Dl Pugcaq lonel, consilier local: Da, aq avea eu, din nou, o disculie.

Aq vrea s5 o intreb pe d-na Director dacd in cadrul acestui regulament-cadru are
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prevederi potrivit cdrora cei asistali sunt inregistrafi, identifica]i qi inregistrafi,
inc6t sd fie contabiliza[i capersoane? Mulfumesc!

Dl Pani Traian, prepedinte de gedinfi: Dl consilier, v-aq ruga s[
mai reformulali o datd intrebarea, pentru c5 d-na Director nu a in{eles.

Dl Puqcag lonel, consilier local: Dacdin acest r.*uru*.rt-cadru sunt

niqte precizdri prin care sI identifice persoanele cu C.N.P., cu numdr q.a.m.d., incdt
sd poatd sd le contabilizeze, sd qtie cd pe baza actelor de identitate am avut in
serviciul "x", numdrul "y".

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Categoric, dar
nu putem acorda o prestalie sociald frrd o anchetd care pleac6, in primul r0nd, de

la copia dupd buletin qi toate celelalte date, suntem intr-o relalie directd cu
A.N.A.F.-ul printr-un program numit PatrimVen in care) in orice moment,
persoana abilitatd din D.G.A.S.P.C. cu drept de semn6tur6 electronic5, acceseazd

aceastd bazd de date a A.N.A.F.-ului qi consultd dacd ceea ce persoana care a

solicitat o astfel de prestalie, este reald sau nu.

Dl Puqcaq lonel, consilier local: Foarte bine. Vd mullumesc!

DI Pani Traian, pregedinte de gedin(i: Da. Mullumesc,
d-na Director, mulfumesc, d-le consilier! Nu mai sunt disculii. Menfionez cd in
salS acum suntem 25 de consilieri (a ieqit d-na Gaspar Florentina qi a venit
dl Petcu Sorin).

VE supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotrivi? Ablineri? DouE
ablineri (dl Nae, d-na Popescu). Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a

fost aprobatS.
V5 supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi impotrivS? Abfineri? Doud

ablineri (dl Nae, d-na Popescu). Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a

fost adoptat.
Punctul 20: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului-cadru

de organizare Si funclionare al Compartimentului "Addpost de l{oapte" aJlat tn
subordinea Serviciului Intervenlii tn Regim de Urgen{d din cadrul Direcliei
Generale de Asistenld Sociald Si Protec{ia Copilului Sector 6.

Are aviz favorabil din partea ambelor comisii. Disculii? Nu sunt disculii.
Vd supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotrivd? Ablineri? Voturi

pentru? Cu 25 de voturi pentru, Anexa a fost aprobatS.

Vd supun la vot proiectul in ansamblu. Voturi impotrivd? Ablineri? Voturi
pentru? Cu25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 2t: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu "Strada Alexandru lvasiuc nr. 3A", Sector 6, pentru construire
ansamblu cu funcliunea de locuinle pe un teren tn suprafatrd de 5.941 ffip,
domeniul public al municipiului BucureSti tn administrarea Consiliului Local
Sector 6.
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Are aviz favorabil. Este P.U.D.-ul Consiliului Local al Sectorului 6 pentru

demararea construirii de locuinfe sociale. Disculii pebaza acestui proiect?

Dl Pu;caq lonel, consilier local: Da. imi pare rdu pentru ca iar
trebuie sd vd deranjez, dar eu, plecdnd de la niqte realitifi potrivit cdrora, in
momentul de fa15, pe segmentul educa{iei avem niqte deficite imense in ceea ce

inseamnd spafiu qi surplus de elevi, cred c5 s-ar impune cu mai multd necesitate,

dacd se poate spune aga, construirea de spa{ii pentru serviciile educa{ionale, decAt

ansamblu de locuin{e pentru c5, in momentul de fa!d, sectorul nu mai poate

satisface nevoile in aceastd privin![. V5 rog frumos sd solicitafi Administraliei

$colilor ca si vedeli cd 80o/o cred, din tot ce inseamnd popula{ie qcolar6, este

nevoitd si vind pe ture qi vd spun c5, in cel mai scurt timp posibil, poate chiar din
acest an, in sectorul 6 o s5 avem unitdli qcolare pe 3 ture. Cred cd se impune
investifii pe segmentul educa{ie, inv6!5mdnt obligatoriu, respectiv 6, 16 ani, deci,

vE rog frumos sd aveli in vedere aceastd realitate, este una foarte, foarte stringentS.

Mullumesc!

Dl Pani Traian, preqedinte de qedinfl: Da. Mulgumesc,

d-le consilier! Acum aprobim un plan urbanistic de detaliu...

Dl Pugcaq Ionel, consilier local: Deci, sunt impotriv[.

DI Pani Traian, preqedinte de gedinfd: Pe strada Ivasiuc, construire
ansarnblu cu funcliunea de locuin[e pe un teren in suprafallde 5.941 mp. Aceastd
propunere b[nuiesc cd o putea{i face inainte, acum este proiect. Menfionez cd

acum in salS suntem 24 de consilieri (a ieEit dl Simion). Are aviz favorabil.
VE supun la vot proiectul. Voturi impotrivS? Un vot impotriv6 (dl Puqcag).

Ablineri? Niciuna. Voturi pentru? Cu23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 22: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu - "strada BdbeEti nr. 4", Sector 6, pentru construire imobil cufuncliunea
de locuinle colective Si spo{iu comercial pe un teren tn suprafa\d de 5Bl mp,

proprietate privatd persoane fizice.
Aviz favorabil. Discu{ii? Nu sunt discu{ii. V6 supun la vot proiectul. Voturi

impotrivi? Ablineri? Voturi pentru? Men{ionez cdin sal6 suntem 23 de consilieri
(a ieqit dl Puqcaq). C, 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Menlionez cdin sal6 suntem22 de consilieri (a ieqit dl Bordei).
Punctul 23: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu - "Drumul Belsugului nr. 49M", Sector 6, pentru construire imobil cu

func{iunea de locuinle colective pe un teren tn suprdatrd de 1.100 mp, proprietate
priv atd pers o and j ur idic d.

Are aviz nefavorabil, cu abfineri. In sal6 avem un reprezentant din zon[. Eu

am fost pe teren, amvdzut despre ce este vorba. inP.tJ.Z.-ul Sectorului 6 este o
greqealS imens6, din punctul meu de vedere, prevederea acelei deschideri de

13 metri, in care, la solicitarea dumnealor, polilia locald a constatat cd sunt intre
5,5 metri qi 6 metri, am fost lafa[a locului, amvdzut despre ce este vorba acolo,
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dl Arhitect, din pdcate, ali cam dat chix. Avem in sal6, pentru edificare, niqte poze
de la fala locului, ca sd vedeli despre ce este vorba. Deci, terenul in veci nu o s[
poatd sa ajunga la o deschidere de 13 metri pentru acest P.U.D..

Reprezentant al societlfii civile: Acest drum de aici nu exist6, iar
acel drum de aici este o potecd de 6 metri ld1ime, o potecd de p6mdnt, aceasta,
care a fost cedatd printr-un contract de vdnzare-cumpdrare in '98, am aici
contractul, pot sd vi-l las, de c6tre primul proprietar, cdtre toli proprietarii, deci, nu
este un drum de 13 metri. Mai mult, aceasti potecd de p6m6nt nu are utilitdfi,
gazele, apa, electricitatea au fost trase de noi qi sunt trase pentru case in regim de

P+2 unifamiliale, iar aceastd potecd de pdmdnt dd in Drumul Belqugului, care de
asemenea Drumul Belqugului, qi v[ rugim foarte mult, este un drum la fel, de
pdm6nt, unde s-au construit blocuri incontinuu qi care la fel, are o in61!ime de
6 metri, 6 metri care dau, atdt in Iuliu Maniu qi dau qi in Viscolului. Fiica mea se

duce la qcoald cu cizme de cauciuc, atdt de nasol este, este ca la far6, bun, iar
poze..., aceasta este copie de pe google maps, ca sd vedefi, este o potecd simpld de
pdmdnt qi P.U.D.-u1 49M trebuie sE fie pus aici. Un bloc de 6 nivele l6ng6 dou[
case P*2, pe 250 metri, aici s-a construit un bloc, 49D, care are 63 de apartamente
qi 20 de locuri de parcare, in conformitate cu autorizalia de construclie ar trebui sd

aibd75 de locuri de parcare, am fdcut de doud luni de zile adrese citre primdrie ca
sd ne spund unde sunt cele 73 de locuri de parcare, nu exist6. Aici este blocaj,
dac5 vine maqina de gunoi dupd ora gase, nu poate s[ intre la noi pentru cd este

maqini l6ngdmaqin6, iar aici este blocul 49lJ,1a fel, se face pe 6 nivele, vreo 40
de apartamente, vreo 50 de maqini care trebuie sd iasd pe aici, pe 3 metri qi ar mai
trebui aici incd 49M, incd vreo 40 de apartamente, incd vreo 60 de maqini, este o
nebunie totald, iar acel drum nu poate fi ldrgit la 13 metri pentru c6, deja, sunt
garduri aici, puse pe drum de 6 metri, sunt relele de utilitdli, sunt re{ele de curent,
sunt stAlpi de energie, de Romtelecom, iar acest bloc ar trebui s5 iasd intre
dl Teodorescu, care este de fafd, qi dl Dincu!6, unde sunt 6 metri, deci, acest bloc
de 6 nivele,40 de apartamente, vreo 50 de maqini, prin aceastd strdmtoare, pe aici

Si pe aici, nu mai vorbesc de Drumul Belqugului, uitali aici, avem poze, uitali
Drumul Belqugului cum aratd, este de pdmdnt, aici este ieqirea spre Viscolului,
uita{i 6 metri, pe unde ar trebui sd iasd sute de maqini, aici este 49D, uitali cum se

parcheazd maqinile qi uitali gardurile deja trasate. Rugimintea noastr5 este ca aici
sd aprobafi maxim P.U.D. de P*2, exact cum avem toli pe acest drum, potecd de
pdmdnt de 6 metri, care nu este drum qi nu este Drumul Belqugului, prim1tria ii
spune FN20, de unde a luat FN20 nu qtiu, dar nu este strada Drumul Belqugului,
toatd aceasta de aici este o stradi FN20, o potec6 de pdmdnl latd de 6 metri unde
doar P*2 trebuie dat. Vd multumesc!

D-na Fiqie Mariana Camelia, consilier local: Aveli cumva vreun
punct de vedere, opinia d-lui Arhitect $ef sau Direcliei Tehnice, pentru cE inleleg
cd s-au formulat sesizdri pe aspectele acestea qi..., care este opinia Arhitectului $ef
vis-a-vis de...?
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Dl Pani Traian, pregedinte de qedinfl: Sd ne dea un r6spuns

dl Arhitect $ef.

Reprezentant al societifii civile: Am fost in audienld la dl Arhitect

$ef, am fost in audien!6 qi dumnealui a spus cd din 2008...

Dl PanI Traian, pregedinte de gedinfl: Rugdmintea mea este sE

faceli liniqte in sa15 ca si poatd sd ne dea un rdspuns dl Arhitect $ef, la solicitarea

d-nei consilier Fdsie.

Dl Bera Marcel Florentin, Arhitectul $ef al Sectorului 6: Mi s-a

dat mie cuv6ntul, vd rog, da, {i avut dreptul la cuvdnt, cred cd vd ajunge.

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: Cine face ordine in sa15,

dl preqedinte?

DI Bera Marcel Florentin, Arhitectul $ef al Sectorului 6: Pii dacd

nu face dl preqedinte, mdcar pot sd imi exprim eu punctul de vedere.

DI Bera Marcel Florentin, Arhitectul $ef al Sectorului 6: in primul
rdnd, dl preqedinte qi-a exprimat o pdrere despre mine cd am dat chix, imi pare

foarte riu, reglementlrile de urbanism sunt prev5zute din 2012, aprobate in 2013,
reaprobate in 2016...

DI PanI Traian, preqedinte de gedin{i: Recunoaqteli ci in P.U.Z.-ul
Sectorului 6 sunt greqeli?

Dl Bera Marcel Florentin, Arhitectul $ef al Sectorului 6: in
P.U.D.-ul Sectorului 6 sunt greqeli, dar nu aici.

Dl Pani Traian, prepedinte de qedinfl: Aceasta este o gregeald.

DI Bera Marcel Florentin, Arhitectul $ef al Sectorului 6: Aceasta

nu este o greqealE, este o prevedere legalI qi este prevederea aprobatd de cdtre

Comisia de Circulalie, iar Comisia de Circulalie a impus o anumitd 161ime a

drumurilor, conform Hotdrdrii nr. 66 din 2006, hotdr6rea Consiliului General.

D6nqii, cdnd au primit autorizaliile pe terenurile respective, vi spun cd intre
proprietdli sunt 6 metri, gtiau cE strada este prevdzutd a fi litlitit qi chiar qi in
autoizaliile de construire primite de ddnqii, qtiu cd aveau afectare de circulafie.

Reprezentant al societi{ii civile: Nu este adevdrat.

Dl PanI Traian, pregedinte de gedinfi: V-aq ruga liniqte in sald,

dacd nu, solicit polilia locald ca sd vd evacueze. Mullumesc frumos! Liniqte in
sal6.
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DI Bera Marcel Florentin, Arhitectul $ef al Sectorului 6: Din
punct de vedere al prevederilor P.U.D.-ului respectiv, chiar dacd d6nqilor nu le
convine, pot sd vi confirm ci respectd prevederileP.U,Z.-ului Sectorului 6.

Dl Pani Traian, prepedinte de gedinf5: Respectd prevederile
P.U.Z.-uIui Sectorului 6, dar P.U.Z-ului Sectorului 6, dupd cum ali confirmat qi

dvs., in P.[J.Z. sunt greqeli, din punctul meu de vedere. Am fost lafata locului.
Dvs. afi fost la fala locului?

Dl Bera Marcel Florentin, Arhitectul $ef al Sectorului 6: Nu am

fost la fala locului, pentru cd nu md duc Iafafa locului.

DI PanI Traian, preqedinte de gedinfi: V-aq ruga s5 mergeli gi dvs.
ca sE vedeli gregelile din sector pe care dvs. afi pus o semndturd bdnuiesc acolo sau

dvs. cdnd venili cu un proiect cdtre noi, strict vd referili la ce este inP.U.Z., dar in
P.U.Z., afi spus qi dvs, sunt gregeli. Aici este o greqeald, au de la polilia 1ocal6,

drumul nu are dec6t 5,5 metri, pAn[ la 6 metri...

Dl Bera Marcel Florentin, Arhitectul $ef al Sectorului 6: Nu aq

vrea sE fiu considerat nu qtiu cum, sunt greqeli qi in legi, dar legile trebuie s[ fie
respectate. Chiar dacl sunt greqeli qi in P.U.Z. qi repet, nu acolo este cazul de

gre;ea16...

Dl Pani Traian, pregedinte de qedinfi: Ba da, este o greqeald.

DI Bera Marcel Florentin, Arhitectul $ef al Sectorului 6: Nu acolo
este o gregeald.

Dl Pani Traian, preqedinte de gedinfi: Este o greqeald pentru cd

este un drum secundar, nu este Drumul Belqugului. Bun. Mulfumesc frumos! Alte
discufii? Dl consilier Puqcaq.

Dl Puqca; Ionel, consilier local: M5 scuzafi, vreau sd mai precizez
niqte lucruri. Am lansat disculia aceasta de foarte mult timp legatd, de ce apare in
proiectul urbanistic de detaliu qi ce se regdseqte la final in teren qi mi-am prezentat
punctul de vedere in legdtur6 cu aceste lucruri in qedinlele anterioare. Prin urmare,
vreau si vd spun c5 m[ ablin la toate proiectele propuse pentru a se realiza din
punct de vedere al investifiilor imobiliare, dar vreau si v[ mai spun cd am sd incep
sd votez, din nou aceste proiecte de dezvoltare imobiliard, in urma realizdrii unor
lucruri pe care le propun, o comisie, aldturi de Primar, din partea Consiliului
Local, care sd fie de acord impreund cu termenii in care se acord6 autorizarea
pentru propunerile in planul urbanistic de detaliu qi pentru P.U.D.-urile respective.
Doi. DupE recepfie, de asemenea propun ca, dupd ce se realizeazd construclia, se

face receplia, propun obligafia pentru investitorul imobiliar s5 afiqeze timp de
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3 ani numdrul de locuri de parcare pe care acea dezvoltare urbanisticd il define. V5

mullumesc! CAnd aceste dou6 propuneri se vor rcaliza, am sd votez in continuare

aceste proiecte de dezvoltare urbanisticd. Va mulfumesc!

Dl PanI Traian, preqedinte de qedin{d: Da. Mulfumesc! Revenim la

aceeaqi disculie dinainte, la faza P.U.D., qtili prea bine ce reglementdri avem.

Dvs. afi fbcut parte din comisie. Dl consilier Daneq.

Dl Daneq Mihai, consilier local: Aq vrea doar sd fac o simplS

precizare. Dl Arhitect vine aici cu o mare nonEalanld Ei ne spune cAt de important

este acest P.IJ.Z., dar nu spune cd acest P.U.Z. este anulat in instan{d...

Dl PanI Traian, preqedinte de qedin{[: Este anulat, este..'

Dl Daneq Mihai, consilier local: Este parlial, nu este..., este

suspendat...

Dl Pani Traian, pregedinte de qedinfi: Nici mdcar, contestat in
instanld.

DI Daneq Mihai, consilier local: Mai mult dec6t atdt, frecare dintre

noi qtie cE acest P.|J.Z. este in refacere qi reaprobarelaPrimdria Capitalei. De ce a

fost nevoie sE il refacem, pentru cd in noiembrie 2013, c6nd l-am frcut aici, cdnd

l-am aprobat qi am fost la discu1ia..., tru l-am aprobat eu, Consiliul care a fost, dar

am fost la disculia public6, au fost implorafi oamenii sd nu blocheze dezvoltarea

oraqului av6nd acelaEi reprezentant al primdriei, Arhitectul $.f, adicd este clar cd

acest P.lJ.Z. a fost frcut in anumite condilii, cu anumite presiuni gi aceste presiuni

creeazd aceste inechitdli intre oameni, qi intre dorinla unuia care vrea sd

construiascd, qi intre dorinfa celorlalli care vor sd trdiascd fErE sd fie deranjali de

in5lfimi qi de magini care vin peste ei qi peste copiii lor.

Dl PanI Traian, preqedinte de qedin[dzDa. Mullumesc, dl consilier
Daneg! D-na consilier Fiqie.

D-na Fiqie Mariana Camelia, consilier local: O rug6minte pe care

vreau sd o reiterez, acvm doud Eedinfe, dacd nu greqesc, am formulat utmStoarea

rugdminte ca, in rapoartele de specialitate, nu neap[rat numai la cele care privesc

aprobarea P.U.D.-urilor, dar in mod expres acum avem situafia aceasta, sd se fac6

men(iunea de cel care intocmegte raportul de specialitate dacd obiectul proiectului

este in litigiu, a fost contestat qi dacd da, in ce fazd, este sau dacd a fost solufionatd
gi cum, sesizarea, plAngerea sau..., da, care este obiectul litigiului. Nu s-a fbcut.

Deci, mi se pare un aspect extrem de relevant Ei important acesta Ei lipsegte din
raportul de specialitate aceastd menliune. Reiterez rugdmintea, pentru c[ mai este

incd dl Viceprimar, de a se emite, eventual, o dispozilie in acest sens..., reiterez

rugdminte a, dacd alt auzit dl Viceprimar, cu privire la obligativitatea menfion[rii
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in raportul de specialitate a acestei precizdri, dacd face obiectul unui litigiu sau a

unei sesizdri, dacd aceea a fost solulionatd qi dacd da, in ce fel, cum avem in
situalia aceasta qi noi nu am Etiut. Mulgumesc!

DI Pani Traian, preqedinte de qedinfi: Da. Mul,tumesc,

d-na consilier! Menlionez, inoi o datd, a avut nefavorabil, mi se pare cd au fost 4

ablineri qi celilalt vot nu mai gtiu cum a fost, dar oricum, nefavorabil.

Dl Demirel Spiridono Secretarul Sectorului 6z 3 abtineri qi unul
pentru.

Dl PanI Traian, preqedinte de qedinfl: 3 ablineri qi unul pentru.

Voturi impotrivS? 8 voturi impotrivd (dl Daneq, dl Enache, d-na Fiqie,
dl Frumuqelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Puqcaq, dl Ungureanu). Ablineri?
16 abfineri. Voturi pentru? Niciunul. Cu 16 abtineri qi 8 voturi impotriv[, proiectul
a picat.

- Vd propun o pauzd. de 5 minute.

Pauzd

DI Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6 face prezen[a. Lipsesc
d-na Butacu Simona Valentina, dl Enache Adrian, d-na Gaspar Florentina,
dl Simion Adrian, dl Tudose Cdlin si d-na Vasiliauskaite Befta. Sunt prezen\i

2l de consilieri locali din27 de consilieri in functie.
Dl preqedinte, avefi cuvdntul.

Dl Pani Traian, pregedinte de qedinfi: Da. Mul{umesc,
d-le Secretar!

Punctul 24: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu - "strada Copacului nr. 24-24A", Sector 6, pentru construire imobil cu

funcliunea de locuin{e colective pe un teren tn suprafatrd de 947 mp, proprietate
privatd pers oand fizicd.

Are aviz favorabil. Discu{ii? Nu sunt.
VA supun la vot proiectul. Voturi impotrivb? Ablineri? O ablinere

(dl Puqcaq). Voturi pentru? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
Punctul 25 Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu * "Drumul La RoSu nr. lH", Sector 6, pentru construire imobil cu

funcliunea de locuinle colective pe un teren in suprafatrd de 1.659 mp, proprietate
privatd pers oane fizice.

Are aviz favorabil. Discufii? Nu sunt discu{ii.
VA supun la vot proiectul. Voturi impotrivd? Ab{ineri? O abfinere

(dl PugcaE). Voturi pentru? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 26: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu modificator - "Drttmoil Taberei nr. 1344", Sector 6, pentru construire
imobil cufuncliunea de locuinle colective pe un teren tn suprafala de 2.541 mp,
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pr oprietat e pr iv atd per s o ane fizic e.

Aviz favorabil. Disculii? Nu sunt discu{ii.
VA supun la vot proiectul. Voturi impotrivd? Abtrineri? O ablinere

(dl Pqcaq). Voturi pentru? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
Punctul 27: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu - "Calea GiuleSti nr. 2BBB", Sector 6, pentru construire imobil cu

func{iunea de birou pe un teren tn suprafa\d mdsuratd de 300 mp, proprietate
privatd pers oane fizice.

Aviz favorabil. Disculii? Nu sunt discu{ii.
Vd supun la vot proiectul. Voturi impotrivd? Abtineri? Voturi pentru?

Cu 2l de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
Punctul 28: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu - "Colea GiuleSti nr. 413", Sector 6, pentru construire imobile cu

funcliunea de locuinle colective pe un teren tn suprafa\d mdsuratd de 2.012 mp,

propri etat e privatd per s o and fizic d.

Aviz favorabil. Discufii? Nu sunt disculii.
VA supun la vot proiectul. Voturi impotrivd? Ablineri? O ablinere

(dl Pugcaq). Voturi pentru? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
Punctul 29: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detoliu - "Splaiul Independenlei nr. 313", Sector 6, pentru construire imobil cu

funcliunea de centru spiritual pe un teren tn suprda\d de 598.264 mp, proprietate
de stat.

Are aviz favorabil. Discutii? Dl Danes.

Dl Daneq Mihai, consilier local: Aq vrea sd precizali ce inseamnd
Splaiul Independentei nr. 313, pentru ca lumea sd qtie c[ sunt 598 de mii de mp,
sunt 60 de hectare.

Dl Pani Traian, pregedinte de qedin{I: Din executiv v-aq ruga sd ne

dali un r6spuns.

Dl Petcu Sorin, consilier local: $i ce inseamni centrul spiritual, vine
Bivolaru cu ceva nou, este bisericd ortodoxd, este ceva islamic, ca s[ gtim, centrul
spiritual inseamni foarte mult.

DI Pani Traian, pregedinte de gedinfl: Din executiv, v-aq ruga sE

ne dali un rdspuns.

D-na Crudu Alexandra, Serviciul Urbanism qi Amenajare
Teritoriu, Studii Urbanistice: Este bisericd ortodoxd, este un centru spiritual qi
este pe terenul Politehnicii...

DI Pani Traian, pregedinte de gedinfi: Este in incinta Politehnicii
Bucuresti.
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D-na Crudu Alexandra, Serviciul Urbanism qi Amenajare
Teritoriu, Studii Urbanistice: Din aceastd cauzd este suprafa[a atdt de mare.

Dl Pani Traian, pregedinte de gedin{i: Are aviz favorabil.
VA supun la vot proiectul. Voturi impotrivd? Ablineri? 6 ablineri

(d-na Fdqie, dl FrumuEelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Puqcaq, dl Ungureanu).
Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 30: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de
detaliu modfficator - "Bulevardul luliu Maniu nr. 15G", Sector 6, pentru
construire imobil cu funcliunea mixtd pe un teren tn suprafa\d mdsuratd de
1.436 mp, proprietate privatd persoane juridice.

Aviz favorabil. Discufii? Nu sunt discufii.
VA supun la vot proiectul. Voturi impotrivS? Ab{ineri? O ablinere

(dl Puqcaq). Voturi pentru? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
Punctul 3I: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu - "Bulevardul luliu Maniu nr. 309-317", Sector 6, pentru construire
ansamblu cu funcliunea de locuinle colective, birou de vdnzdri Si anexe pe un
teren tn suprafa\d mdsuratd de 59.916 mp, proprietate privatd persoand juridicd.

Are aviz favorabil. Disculii?
VA supun la vot proiectul. Voturi impotrivd? Ablineri? 6 ablineri

(d-na Fdqie, dl Frumuqelu, dl Manole, d-na Mitran, dl PuEca;, dl Ungureanu).
Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 32: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de
detaliu- "Strada Moise Constantin nr. 58", Sector 6, pentru construire imobile
cu funcliunea de locuinle colective pe un teren in suprdatrd mdsuratd de
16.415 m.p., proprietate privatd persoand juridicd.

Are aviz favorabil. Disculii? Nu sunt discufii.
Vd supun la vot proiectul. Voturi impotrivS? Ablineri? 3 ablineri

(dl Frumugelu, d-na Mitran, dl Puqcaq). Voturi pentru? Cu 18 voturi pentru,
proiectul a fost adoptat.

Punctul 33: Proiect de hotdrare privind aprobarea Planului urbanistic de
detaliu * "Drumul Osiei nr. 38-42", Sector 6, pentru construire ansamblu cu

funcliunea de locuin[e colective, comerl qi servicii pe un teren tn suprdald
mdsuratd de 10.003 mp, proprietate privatd persoandfizicd.

Are aviz favorabil. Discu{ii? Nu sunt discufii.
Vd supun la vot proiectul.

D-na Fiqie Mariana Camelia, consilier local: Are aviz favorabil?
Eu cred cd este o omisiune pentru cd m-am uitat qi 5 voturi au fost pentru, dar la
aviz nu este trecut nimic, este un zero) cred cd este favorabil, nu are cum s6...

DI PanI Traian, preqedinte de qedin[il: Da, da, este favorabil.
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D-na Fiqie Mariana Camelia, consilier local: Pdi nu, dar nu este

trecut pe raportul...

Dl Pani Traian, pregedinte de qedinfl: S-a omis pe ruport,

bdnuiesc. S-ar putea sd se fi omis, dar arc aviz favorabil.

D-na Fiqie Mariana Camelia, consilier local: Nu aveli acolo?

DI Pani Traian, pregedinte de gedinfl: Ba da, il avem cu pentru.

D-na Figie Mariana Camelia, consilier local: Trebuie s5 il corectafi
sau sd il completali.

DI PanI Traian, pregedinte de pedin{i: Vd supun la vot proiectul.

Voturi impotriv6? Abfineri? 5 abfineri (dl Frumuqelu, dl Manole, d-na Mitran, dl
Puqcaq, dl LJngureanu). Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul a fost
adoptat.

Punctul 34: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu - "Strada G-ral Petre Popovdtr nr. 578", Sector 6, pentru construire
imobil cu funcliunea de locuin[e colective pe un teren tn suprafatrd mdsuratd de

422 m.p., proprietate privatd persoandfizicd.
Are aviz nefavorabil. Au fost dou6 voturi pentru gi 3 abfineri. Vd anun! cd

pe acest P.U.D. avem qi o pldngere prealabil5.

D-na Popescu Mihaela, consilier local: Treceli la vot.

DI Pani Traian, pregedinte de qedinfl: P6i nu, trebuie explicat
acest P.U.D. pentru cd avem pldngeri prealabile, a fost adus in consiliu, a picat o

datd, au venit cu toate modificlrile care au fost cerute qi 3 dintre colegii nogtri s-au

abfinut, nu qtiu, au spus cd la ablineri nu se motiveazd,, dar din punct de vedere

legal, acel P.U;D. intruneqte toate condiliile pentru a fi aprobat. Dl consilier Daneq.

Dl Daneq Mihai, consilier local: Sigur cE sunt unul dintre cei care

s-au ablinut, s-au ablinut pentru cd existd o practicd sau am observat o practicd in
cazul acestui P.TJ.Z. c6nd distanla dintre clidire qi limita de proprietate se stabileqte
la bazd,, la parter, acolo este retragerea, dar clSdirea de la etajul unu vine la doi
metri de limit6, de limita de proprietate. Habar nu am dacd este legal sau nu este

legal, Arhitectul $ef ne-a spus cd este legal, investitorul a venit in comisie qi ne-a

spus c5 ne d6 in judecatd frrd disculie pentru c5, din casa unuia, distanla intre dou6

apartamente este de 4 metri, adicd el retrage parterul la 3 metri, conform cu
retragerile, dar clidirea revine qi recupereazd distanla pe care el a f6cut-o...

D-na Figie Mariana Camelia, consilier local: La etajul superior.

Dl Danq Mihai, consilier local: La etajul superior.
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Dl Luchian Florin, consilier local: Studiu de insorire exist6?

Dl Daneq Mihai, consilier local: De studiu de insorire nu are nevoie

pentru cd el a cumpdrat in dreapta qi a construit, are o construcfie...

Dl Luchian Florin, consilier local: Este unic proprietar.

DI Daneq Mihai, consilier local: Este unic proprietar. A cumpirat
doui proprietili pe Popov6[, casa din '57A qi casa din 578. Sigur cd suntem puqi

intr-o situa{ie de a te expune unui proces dac5 executivul spune cI este legal qi noi

spunem cI nu este legal, suntem intr-o di1em6, din aceastd cauzd am linut morfiq s[
vd spun, pentru c[ el a venit qi unul dintre argumente a fost: "ce domne', md

blochezi pe mine pentru cdfac 8 apartamente qi dincolo 10?". Cam acesta a fost un

alt argument. Acum, dvs. votali ?n funcfie de conqtiin{d qi de legalitatea pe cate

Arhitectul $ef o garunteazd.

DI PanI Traian, pregedinte de gedinfi: Da. Mullumesc!

Dl consilier Sorin Petcu.

DI Petcu Sorin, consilier local: De multe ori mi se pare pufin hilar,

vorbim de sistematizarc teritoriald, trecem aqa proiecte, 10.000 de metri, 12.000,

50.000 qi intotdeauna avem probleme cu ace;ti 420 mp, cd nu avem retragerile de

la etajul unu, de la etajul... , ali vdzut cumva proiectul, pentru cd eu qtiu cE proiectul

se face dup6 P.IJ.Z., qtili proiectul care exist6?

Dt Pani Traian, prepedinte de gedinfi: La faza P.U.D. avem

reglement6ri.

Dl Petcu Sorin, consilier local: Aveli reglementdrile.

Dl PanI Traian, pregedinte de gedinfi: Nu. Deci, exact aqa a venit.

Dl Petcu Sorin, consilier local: $i avefi proiectul, cu proiectul fEcut

de citre arhitect qi sunt cu retrageri, cu tot?

Dl Pani Traian, pregedinte de gedinfi: Da, da, cu tot cu retrageri.

Deci, are cl[dire in oglindd qi clddirea in oglindd este exact cum ne-a spus, a$a ne-a

prezentat-o ?n cadrul Eedinlei de comisie...

Dl Petcu Sorin, consilier local: Da, am infeles.

Dl Pani Traian, preqedinte de gedintl: $i o sE vind o altd etapd,l'a

autorizare.

35



Dl Petcu Sorin, consilier local: La autorrzare, bineinfeles.

Dl PanI Traian, preqedinte de gedinfl: Da, dl consilier, aqa este.

Mullumesc! Dl consilier Luchian.

Dl Luchian Florin, consilier local: inleleg cd legile urbanistice ne

permit s[ facem oarecum o ciupercd, in aqa fel inc6t, la un momendat dat,labazd
sd avem o distanfd pe care s5 o respectdm, iar apoi, la nivelurile urmdtoare, s[
facem o ciupercd, sd trecem, si facem un acoperiq celorlalfi? Nu gtiu, aqa am

infeles din ce mi-a explicat dl Daneq.

Dl Pani Traian, pregedinte de gedinfi: Sunt niqte reglementdri. La
fazade P.U.D. ai o reglementare qi atunci ii solicili in funcfie de..., poate sd fie 3

metri, 4 metri, 5 metri, la faza de autorizare vin alte reglementdri unde, pe l6ngd

structurd, pebazd de I.S.U., alli factori, in care eqti obligat doi metri, deci, de aceea

cdnd aprob[m un P.U.D.,labazd il putem aproba cu 3 metri retragere, iar fa15 de

limita de proprietate, balconul este obligatoriu sau orice alti dependinf[ poate sd

aibd doi metri. Noi, inilial, la acest bloc, in cadrul comisiei, am crezut cE au

balcoane qi au venit qi ne-au explicat cd nu sunt balcoane intre cl6diri, deci, efectiv,

nu sunt balcoane, nu se uitd cel din stdnga, la cel din dreapta, balcoanele sunt spre

stradd qi spre spatele curfii, deci, a venit qi ne-a explicat destul de clar.

Dl Petcu Sorin, consilier local: Zonapermite qi un calcan?

Dl Pani Traian, pregedinte de pedinfi: Nu, nu este nevoie, nu,
pentru cd are retrageri qi in stdnga qi in dreapta qi in spate qi in fa!d.

DI Petcu Sorin, consilier local: Deci, practic nu se intersecteazS.

DI Pani Traian, pregedinte de qedin{5: Nu se intersecteazd, nu are

absolut..., da. Dl consilier Daneq.

Dl Daneq Mihai, consilier local: Aq vrea s[ ii mullumesc d-lui coleg

de la P.S.D. care ne-a certat cd indrdznim sE avem o opinie..., Yd rog sd md
ascultali, v-am ascultat, dar via\a noastrd este deranjatd qi de unul care face 300 de

apartamente qi de unul care face 10 apartamente. V5 invit sE vedeli niqte strdzi
unde sunt numai case qi unde apar niqte construclii legale care distrug strada pur qi

simplu. Dacd acesta este modul in care noi trebuie sd reacfion6m in conformitate
cu solicitdrile oamenilor qi cu viafa lor, iertali-mb, dar locul meu nu este aici, nu

cred cd pentru aceasta am fost votat. Arhiteclii nu trebuie sd fie dispeceri de

autorizalii de construcfie. Arhitectul $ef trebuie sd asigure urbanismul qi calitatea

viefii, nu construcfia, o construcfie, da, construc]ii in conformitate cu via{a qi

calitateavielii in sectorul 6.
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Dl PanI Traian, pregedinte de pedinfi: Da. MulEumesc,

d-le consilier!

Dl Frumuqelu Constantin Mugurel, consilier local: Dl Secretat, aE

dori sd fac o menfiune, aceea c5 nu particip la acest vot pentru acest proiect.

DI Pani Traian, preqedinte de pedin{5: Poftim?

Dl Frumupelu Constantin Mugurel, consilier local: Nu voi vota

acest proiect.

DI Pani Traian, pregedinte de gedinfi: Nu participali la vot qi la

dezbatere dvs., da?

Dl Frumupelu Constantin Mugurel, consilier local: Da.

Dl Pani Traiano preqedinte de gedinfi: Ok. Am inleles. in sald

acum suntem 22 de consilieri.

Dl Daneq Mihai, consilier local: FSrd dl Frumuqelu.

Dl Pani Traian, pregedinte de qedinlI; D-na Simona este in salb.

Dl Daneq Mihai, consilier local: Nu, ddnsul (dl FrumuEelu).

Dl Pani Traian, pregedinte de qedin{i: Dar am menlionat c6!i

suntem in sal6. Pentru dezbatere qi vot o sI fim 2l de consilieri.
Ve supun la vot proiectul. Voturi impotrivd? Ablineri? 8 ablineri

(dl DaneE, d-na Fdqie, dl Luchian, dl Manole, d-na Mitran, d-na Popescu,

dl Puqcaq, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul apicat.
Punctul 35 Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu - "strada Preciziei nr. 10", Sector 6, pentru construire ansamblu integrat

cu funcliunea de locuinle colective, comerl Ei servicii pe un teren tn suprafatrd

mdsuratd de 13.165 mp, proprietate privatd persoandiuridicd.
Avtz favorabil. Discufii? Nu sunt.
VA supun la vot proiectul. Voturi impotrivd? Ablineri? O abfinere

(dl Puqcaq). Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 36: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu- "Bulevardul Timisoara nr. l2l-137", Sector 6, pentru construire imobil
cufuncliunea de hald pe un teren tn suprafatrd de 10.208 m.p., proprietate privatd
persoand juridicd.

Aviz favorabil. Disculii? Nu sunt discu{ii.
VA supun la vot proiectul. Voturi ?mpotrivS? Ablineri? 4 ablineri

(dl Frumuqelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Puqcaq). Voturi pentru? Cu 18 voturi
pentru, proiectul a fost adoPtat.
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Punctul 37: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu - "Drumul Valea Largd nr. 40-48", Sector 6, pentru construire imobil cu

funcliunea de locuinle colective pe Ltn teren tn suprafatrd de 2.665 m.p.,

propr i et ate priv atd per s o qne fizic e.

Are aviz favorabil. Discu{ii? Nu sunt discufii.
VA supun la vot proiectul. Voturi impotrivE? Ab(ineri? 3 ablineri

(dl Frumuqelu, d-na Mitran, dl Puqcaq). Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru,

proiectul a fost adoptat.
Punctul 38: Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului urbanistic de

detaliu - "strada Viscolului nr. 81F", Sector 6, pentru construire imobil cu

funcliunea de locuingd unifamiliald pe un teren tn suprafatrd de 500 ffiP,

proprietate privatd per s oane fizic e.

Aviz favorabil.
Vd supun la vot proiectul. Voturi impotrivd? Abtineri? O abfinere

(dl Pugcaq). Voturi pentru? Cu2l de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Ultimul punct: intrebdri, interpeldri. Dl consilier Ciontu.

DI Ciontu Gheorghe, consilier local: Nu am intreb6ri sau interpelSri,
aq vrea numai sd fie inregistrat in audiogrumd cd la acel proiect de hotdrdre 35,

care apicat, toli consilierii P.S.D. au votat pentru. Mullumesc!

Dl Pani Traian, preqedinte de gedinfl: Da. Mulgumesc! Despre

punctul nr.34 este vorba, P.U.D. Strada G-ral Petre Popovdt nr. 578. Mulfumesc
frumos! Alte intrebdri? Interpeldri nu mai sunt. Vd doresc o dupd-amiazdpldartdl
Declar qedinfa inchis6.
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