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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Responsabil cu aplicarea Legii nr.52/2003 

Nr. 06/11.02.2020 
 

 

 

Minută 
Dezbatere Publică a proiectului de act normativ Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului București pe anul 2020 

 

 

 
Astăzi, 03.02.2020, începând cu orele 12:00, la sediul Primăriei Sectorului 6 (Calea Plevnei nr. 147 

– 149), a avut loc a doua rundă a dezbaterii publice privind Proiectul de Buget al Sectorului 6 

pentru anul 2020. 

 

Au participat, Primarul Sectorului 6, Viceprimarul Sectorului 6, Administratorul Public al 

Sectorului 6, Directorul General al Directiei Generale Investitii, consilieri locali ai Sectorului 6, 

directori din cadrul aparatului administrative, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, 

cetateni ai Sectorului 6. 

 

Intâlnirea a fost moderată de primarul Gabriel Mutu, cu intervențiile directorilor din cadrul 

aparatului administrativ, pentru explicații și lămuriri suplimentare. 

 

Bugetul local de venituri si cheltuieli al Sectorului 6 al Muncipiului București propus pe anul 2020 

este în sumă de 1.054.696 mii lei la cheltuieli și în sumă de 1.009.713 mii lei la venituri, la care se 

adaugă banii din surse interne, externe și fonduri europene. 

 

Valoarea finală a bugetului consolidat al Sectorului 6, propus pentru anul 2020, provenit din 

surse interne și externe, este de peste 1 miliard de lei. 

 

Primarul Gabriel Mutu menține propunerile anunțate în cadrul primei dezbateri asupra 

proiectului de buget pe anul 2020: suplimentarea bugetului de investiții cu 10 milioane de lei 

pentru construirea unui parc nou, în Prelungirea Ghencea, și dublarea burselor elevilor Sectorului 

6. 

 

Reafirmă că prioritatea Primăriei Sector 6 rămân investițiile în sector, peste 40% din bugetul 

total fiind alocat pentru infrastructură, reabilitare termică, educație, locuri de joacă, 

modernizare străzi. 
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Primarul Gabriel Mutu a deschis dezbaterea făcând o retrospectivă a celor discutate în prima 

dezbatere publică privind proiectul de buget. 

 

Aduce lamuriri cu privire la propunerile primite din partea Ințiativa Prelungirea Ghencea cu 

privire la parcul din prelungirea Ghencea. Menține propunerile cu privire la dublarea burselor 

elevilor din Sectorul 6. 

 

Stefan Ion – A adus în discuție: necesitatea construirii de săli de sport în sector și solicită 

informații cu privire la sumele alocate din buget pentru DGASPC și Poliția Locală. 

 

S-au oferit lamuriri si explicații cu privire la subiectele aduse in discuție. 

 

Niculaie Bordei - Consilier Local – A adus în discuție  utilitatea construirii unei parcari multi 

nivel în zona Preciziei și indentificarea unor noi locații pentru construirea acestora. 

 

Primarul Gabriel Mutu - A oferit explicații cu privire la realizarea unor noi parcări în zona Preciziei 

și în cartierul Militari. 

 

Ciprian Fulgescu – reprezentant Inițiativa Prelungirea Ghencea - A adus în discuție: a facut 

referire la construirea parcului în Prelungirea Ghencea, necesitatea extinderii canalizării cu apă 

pentru strada Valea Largă.  

 

Directorul Directiei Generala Investitii – a oferit explicații cu privire la extinderea canalizării cu 

apa pentru strada Valea Largă. 

 

Camelia Fasie – Consilier Local – A adus în discuție: gestionarea alocării locurilor din creșe și 

numărul acestora, construirea unor locuri de joacă în incinta celor trei creșe din sector, calificarea 

în puericultura a personalului didactic din creșe, dotarea sălilor de clasa ale unitaților de 

învațământ din sector cu table inteligente, alocarea unei sume pentru susținerea de cursuri de 

pregatire și perfectionare ale cadrelor didactice și necesitatea acestora, necesitatea achiziționării 

unor stații de măsurare a calității aerului. 

 

S-au oferit explicații și soluții la subiectele aduse în discuție. 

 

Adina Mitulescu – reprezentant Initiativa Prelungirea Ghencea – Solicita informații cu privire la 

lucrările de execuție și montare totemuri.  

 

S-au oferit explicații cu privire la subiectele aduse în discuție. 
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Locuitor Sector 6 – A adus in discuție: Modernizarea unitaților de învațământ, proiectul de 

investiție privind finalizarea reabilitării sistemelor rutiere din Giulești și Crângași, proiectul  de 

legătura Calea Crangasi - strada Cornului, fuidizarea traficului în zona Calea Giulești si Bulevardul 

Virtuții. 

 

S-au oferit explicaţii si lămuriri la subiectele aduse în discuție. 

 

Berceanu Octavian - Consilier PMB - A adus în discuție necesitatea aparatelor de măsurare a 

calității aerului și bunele practici privind îmbunătățirea calității aerului. 

 

S-au oferit explicaţii și lămuriri cu privire la subiectul adus în discuție. 
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