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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Responsabil cu aplicarea Legii nr.52/2003 

Nr. 03/27.01.2020 
 

 

 

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, 23.01.2020, începând cu orele 12:00, la sediul Primăriei Sectorului 6 (Calea Plevnei nr. 147 

– 149), a avut loc prima 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. 

 

Primarul Gabriel Mutu a deschis dezbaterea făcând o trecere prin capitolele de alocări bugetare, 

investiţii şi cheltuieli. 

 

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. 

 

Se precizează că pentru anul 2020, Sectorul 6 înregistrează deficit zero, la data de astăzi neavând 

datorii neachitate.  

 

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. 

 

Se precizează că prioritatea numărul unu ramân investițiile în sector, în condițiile în care se 

estimează că veniturile încasate la bugetul local din taxe și impozite vor crește cu peste 7.3%. 
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Primarul Gabriel Mutu a solicitat suplimentarea bugetului de investiții cu 10 milioane de lei 

pentru construirea unui parc nou, în Prelungirea Ghencea, zonele fostelor Sere Militari și a 

propus dublarea burselor elevilor Sectorului 6. Sunt două proiecte pe care le va susține și la a 

doua rundă de dezbateri pe buget și înaintea votului consilierilor locali. 

 

Reprezentant Initiativa Prelungirea Ghencea - A luat la cunostință propunerea primarului Gabriel 

Mutu cu privire la parcul din Prelungirea Ghencea și a adus în discuție necesitatea organizării 

unei dezbatateri publice pe această temă. 

 

De asemenea a solicitat asfaltarea străzilor Valea Orzului și Valea Larga, străzi care ajută la 

fluidizarea traficului și a facut referire la șantierele din zona privind circulația mașinilor de mare 

tonaj și a prafului generat de acestea. 

 

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

 

Locuitor cartier Drumul Taberei - A adus în discuție: degradarea străzilor în cartierul Constantin 

Brancuși, a solicitat extinderea numărului beneficiarilor programului Școală după Școală, 

extinderea rutelor STB (Autobuzul Școlar) pentru copiii din Cartierul Constantin Brancuși și 

reabilitare blocurilor pe Strada Fratilor din Cartierul Crangași și a sistemului rutier. 

 

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

problemelor ridicate. 

 

Locuitor cartier Crangasi - A adus in discuție: Degradarea Insulei și a promenadei Lacului Morii 

și a solicitat finalizarea lucrarilor de reabilitare, a sistemului rutier din strazile Prumbacu, Ceahlău 

și 9 Mai. 

 

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

 

Consilier local Camelia Fasie - A salutat propunerea primarului Gabriel Mutu cu privire la parcul 

din Prelungirea Ghencea și a solicitat informații cu privire la bugetul alocat pentru Poliția Locală, 

Administrarea Școlilor și a DGASPC Sector 6. 

 

S-au oferit explicaţii si lamuriri cu privire la sumele alocate, cu intervențiile directoriilor din cadrul 

aparatului administrativ. 

 

Consilier Local Ungureanu - A solicitat informații cu privire la: sumele alocate pentru elaborarea 

strategiei de dezvoltare locala, achizițiile DGASPC Sector 6, la proiectele realizate de către 
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ADPDU Sector 6, cat și pentru sumele alocate pentru studiile de fezabilitate pentru Scoala Sf. 

Treime. 

 

Directorii din cadrul aparatului administrativ au oferit explicatii si lamuriri cu privire la sumele 

alocate. 

 

Locuitor cartier Giulesti - A adus în discuție necesitatea maririi burselor scolare, refacerea 

marcajelor rutiere în intersecțiile Giulești – Vâlsan și Constructorilor – Rusetu, a facut referire la 

reabilitarea cinematografului Giulești, necesitatea punctelor de colectare selectivă din zona 

Giulești și extinderea transportului scolar în zona Giulești Sârbi. 

 

S-au oferit explicatii si solutii la subiectele aduse în discutie. 

 

Berceanu Octavian - Consilier PMB - A adus în discuție necesitatea colectarii selective în Sectorul 

6 de catre asociațiile de proprietari, eficiența salubrizării la nivelul Sectorului 6 și importanta 

burselor școlare. 

 

S-au oferit explicaţii cu privire la salubrizarea la nivelul Sectorului 6 cat si a colectarii selective. 
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