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PROCES - VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 6 

din data de 30.09.2021  
 
 

Lucrările şedinţei au început la orele 17:00 şi s-au desfășurat on-line, în sistem de 

videoconferință, prin aplicația WEBEX. Accesul s-a făcut folosind invitația de participare (link) 

transmis pe adresa de e-mail a fiecărui consilier local precum și a primarului sectorului 6. 

În deschiderea lucrărilor şedinţei s-a făcut apel audio și video și au fost prezenți 25 de 

consilieri locali, din 27 de consilieri locali în funcție, dl Gâdiuță Alexandru Valeriu și                          

dl Coșcodaru Iulian Mihai lipsind motivat. 

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 pentru ședința ordinară  din data 

de 30.09.2021 s-a făcut în scris prin dispoziția primarului sectorului 6 nr. 1620/24.09.2021, 

dispusă în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a) și alin. (5), art. 135, 

art. 155 alin. (3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare prin care s-a aprobat 

proiectul  ordinii de zi a ședinței, convocatorul cuprinzând informațiile obligatorii despre ședință. 

Prin Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 1650/29.09.2021, proiectul ordinii de zi a 

ședinței din data de 30.09.2021 a fost suplimentat cu două proiecte de hotărâre. 

Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local s-a adus la cunoștință locuitorilor 

Sectorului 6 prin ziarul România Liberă, din data de 27.09.2021, afișare la sediul instituției, pe 

site-ul instituției la adresa www.primarie6.ro și pe pagina de facebook la adresa 

facebook.com/PrimariaSectorului6. 

 
Nr. 

crt. 

Comisii de 

specialitate 

C.L. 

Sector 6 

PROIECT ORDINE DE ZI  

1. 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local al Sectorului 6 din 

data de 09.09.2021. 

2. 
Juridică 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr.31/21.02.2020 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de 

urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza sectorului 6.  

3. Educație 

Juridică 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor aplicabile la stabilirea ordinii de prioritate 

în soluționarea cererilor de locuință, depuse de categoriile de solicitanți prevăzute de 

Legea locuinței  nr. 114/1996. 

4. Educație 

Juridică 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor aplicabile la stabilirea ordinii de prioritate 

în soluționarea cererilor de locuință depuse de categoriile de solicitanți prevăzute de 

Ordonanța de Urgență nr. 74/2007. 

5. 

Urbanism  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul La Roşu 

nr. 24B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un 

teren în suprafaţă măsurată de 293 mp, proprietate privată persoană fizică. 

6. 

Urbanism 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul 

Timişoara nr. 8A”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă - locuinţe 

colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 37.350 mp, proprietate privată 

persoană juridică. 

7. 

Urbanism 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –  “Drumul Valea 

Largă  nr. 28-30”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective 

pe un teren în suprafaţă de 2.000 mp, proprietate privată persoane fizice. 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

http://www.primarie6.ro/


2 
 

8. 

Urbanism 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –Drumul Ciorogârla  

nr. 371D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de cămin pentru persoane 

vârstnice pe un teren în suprafaţă de 1.365 mp, proprietate privată persoană juridică. 

9.  Întrebări și interpelări. 

 

 

Nr. 

crt. 

Comisii de 

specialitate 

C.L. 

Sector 6 

ORDINEA DE ZI 

suplimentară 

1. 
Buget 

Juridică 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 163/24.11.2020 

privind aprobarea proiectului “Consolidarea capacităţii de gestionare a pandemiei generată 

de virusul  SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti” şi a cheltuielilor legate de proiect. 

2. 

Buget 

Juridică 

A.D.P.D.U. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "REABILITARE 

/MODERNIZARE TROTUAR STADIONUL GIULEȘTI - “VALENTIN STĂNESCU”. 

 

           Dl Spiridon Demirel, Secretarul general al Sectorului 6: Sunt prezenți 25  consilieri în 

mediul on-line, din care 9 consilieri locali ai grupului P.S.D. s-au prezentat și fizic în sala de 

sedințe din cadrul Primăriei Sectorului 6, dl Coșcodaru și dl Gadiuță sunt absenți. 

D-le președinte, aveți cuvântul! 

Dl Dubălaru Lucian, președinte de ședintă: Mulțumesc, domnule Secretar general! 

Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri! Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia     

d-lui primar nr. 1620/24.09.2021 şi suplimentată prin dispoziția nr. 1650/29.09.2021 privind 

suplimentarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 6 din data de 

30.09.2021 și a fost publicată în ziarul România Liberă, din data de 27.09.2021. 

Avem la dosar o informare depusă de către responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă 

prin care ne informează că faţă de proiectele propuse pe ordinea de zi şi pe site-ul Instituţiei 

Primăriei Sectorului 6 de la societatea civilă nu au fost primite propuneri, sugestii sau recomandări 

pentru amendarea acestor proiecte.  

Sunt modificări pe ordinea de zi? Vă rog, dl Secretar general! 

 Dl Spiridon Demirel: Doamnelor și domnilor consilieri, pe ordinea de zi a dispoziției    nr. 

1620 punctele 5,6,7 și 8 nu îndelpinesc condițiile impuse de art. 136, alin. (8) prin Ordonanța de 

urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, în aceste condiții ele nu pot fi 

discutate pe ordinea de zi, așa cum a fost ea făcută. Vă mulțumesc! 

Dl Dubălaru Lucian: Vă mulțumesc, domnule Secretar general! Dacă mai sunt alte 

modificări? Dacă numai sunt modificări, supun la vot ordinea suplimentară, introducerea 

punctelor de pe ordinea de zi suplimentară, pe ordinea de zi a ședinței. 

Voturi „împotrivă”? Nu sunt. „Abţineri”? Nu sunt.Voturi „pentru”? Cu 25 de voturi 

„pentru”, ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.  

Supun la vot ordinea de zi în ansamblul ei.  

Voturi „împotrivă”? Nu sunt. „Abţineri”? Nu sunt.Voturi „pentru”? Cu 25 de voturi 

,,pentru’’, ordinea de zi a fost adoptată cu modificările date.  

Primul punct pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data 

de 09.09.2021 a Consiliului Local al Sectorului 6.  

Dacă nu sunt discuţii? 

Dl Spiridon Demirel: Primul punct pe ordinea de zi cu aprobarea procesului verbal al 

ședintei ordinare din data de 09.09.2021 a Consiliului Local al Sectorului 6, dacă sunt discuții, vă 

rog? Dacă nu sunt discuţii, vă supun la vot procesul - verbal al ședinței.  

Voturi ,,împotrivă’’? Nu sunt. ,,Abțineri’’? Nu sunt abțineri. Voturi ,,pentru’’? Cu 25 de voturi 

,,pentru’’ procesul-verbal din ședinta ordinara din 09.09.2021 a fost aprobat. Mulțumesc, domnule 

președinte, aveți cuvântul! 
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Dl Dubălaru Lucian: Mulțumesc, domnule Secretar general. 

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 31/21.02.2020 privind constituirea echipei mobile 

pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza 

sectorului 6. 

Dacă sunt discutii? Nu sunt. Supun la vot proiectul. Voturi „împotrivă”? Nu sunt. 

„Abțineri”? Nu sunt. Voturi „pentru”? Cu 25 de voturi „pentru” proiectul a fost aprobat. 

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor 

aplicabile la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință, depuse de 

categoriile de solicitanți prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996. 

 Avem un amendament propus de colega noastră, consilier local, doamna Popescu Gabriela.  

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Domnule, președinte! Dacă îmi permiteți, pentru 

acest proiect și pentru următorul, Georgeta Mitran nu participă la vot, rog să se consemneze, 

mulțumesc! 

Dl Dubălaru Lucian: Vă mulțumim frumos! Să se consemneze. Doamna Popescu 

Gabriela, dacă ne puteți ajuta cu amendamentul la acest proiect. 

D-na Popescu Gabriela, consilier local: Mulțumesc, domnule președinte! 

Amendamentul meu se referă la Anexa 2 H.C.L. 501/28.07.2021, la criterii de departajare prin 

punctaje, pct. 3 referitor la stare de sănătate, lit. b), certificat medical de boală cu drept la o cameră 

în plus, conform O.U.G 40/1999. Aici eu am crezut de cuviință că ar trebui să formulăm ceva mai 

clar și am făcut următorul amendament: se va acorda punctaj doar în situația în care afecțiuna este 

una dintre cele menționate la Anexa 2 din OUG 40/1999, dovedită cu certificat medical, eliberat 

de instituția medicală competentă semnat de medicul de specialitate și de conducătorul acestei 

instituții. Certificatul medical trebuie să fie însoțit de: buletinul de analize care atestă că 

diagnosticul a fost pus în baza investigațiilor de specialitate sau adeverință medicală eliberată de 

medicul de familie, care atestă că persoana pentru care s-a prezentat certificatul medical este în 

evidență cu respectiva afecțiune cronică. 

Dl Dubălaru Lucian: Mulțumesc, doamna consilier! 

D-na Popescu Gabriela: Vă mulțumesc și eu! 

Doamna Popovici Marinela, șef birou-reglementare și repartizare spații locative: 

Bună seara! referitor la amendamentele menționate de dumneavoastră, țin să preciz că potrivit 

O.U.G 40/1999 noi am solicitat ca aceste certificate să conțină evenimentele precizate chiar în 

ordonanță, așa cum se prezintă la dosar, singurul element de noutate pe acest buletin de analize, 

de regulă noi am solicitat ca acesta să fie supervizat sau supravizat de medicul de familie, în sensul 

că este luat în evidență, fie să aibă o altfel de adeverință cum ați menționat și dumneavoastră. În 

principiu ținând cont de beneficiul pe care îl solicită, se consideră că este conform ordonanței, 

ceea ce ați solicitat, singura problemă este că noi am demarat deja procedura de verificare, dacă 

este opțional între buletinul de analize și avizul medicului de familie, cred că se va putea face 

această supraverificare, să îi chemăm din nou cu documente doveditoare, ținând cont că sunt foarte 

puține situații care nu au prezentat aceste acte doveditoare.  

Vă mulțumesc mult! 

Dl Dubălaru Lucian: Vă mulțumesc frumos, doamna Popovici! Dacă mai sunt alte 

discuții? Doamna Popescu sunteți de acord cu cele menționate de doamna Popovici? 

D-na Popescu Gabriela: Îmi pare rău, dar eu nu am înțeles nimic, deci nu s-a auzit bine. 

Dl Dubălaru Lucian: O să vină doamna Popovici mai aproape. 

D-na Popovici Marinela: Bună seara!  Să înțeleg că dumneavoastră sunteți de acord ca 

anexele la acest certificat medical să fie ori buletinul de analize, ori adeverința medicală. Am 

înteles corect?  

D-na Popescu Gabriela: Da, sigur că da. 

D-na Popovici Marinela: Fiindcă era o problemă, am crezut că doriți și adeverintă și 

certificat.  

D-na Popescu Gabriela: Nu, am specificat ,,sau”. 

D-na Popovici Marinela: Bine. Îmi cer scuze!  

D-na Popescu Gabriela: Nu s-a auzit.  

Dl Dubălaru Lucian: Amendamentul din punct de vedere legal este corect. Mulțumesc 

frumos, doamna Popovici! Dacă mai sunt alte discuții, vă rog! Dacă nu mai sunt alte discuții supun 

la vot amendamentul doamnei consilier, Popescu Gabriela. 
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 Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri’? Nu sunt. Voturi ,,pentru’’? Cu 24 de voturi ,,pentru’’, 

datorită faptului că doamna Mitran Georgeta, nu participă la vot, amendamentul a fost adoptat. 

Supun la vot proiectul în ansamblul său.  

Voturi „împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”?  Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 24 de voturi ,,pentru”, 

proiectul a fost adoptat. 

Următorul proiect de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor 

aplicabile la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință depuse de 

categoriile de solicitanți prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 74/2007. 

 Și aici există un amendament. Vă rog, doamna Popescu Gabriela, să da-ți citire! 

D-na Popescu Gabriela: Mulțumesc, domnule președinte! Același amendament la    

Anexa 2, pct. 3, starea de sănătate, am găsit de cuviință să cerem și acordarea punctajului, doar 

dacă este dovedită cu certificat medical eliberat de instituția medicală competentă, semnat de 

medicul specialist, de conducătorul acestei instituții, iar certificatul medical să fie însoțit de buletin 

de analize, care să ateste că diagnosticul este pus în baza investigațiilor de specialitate sau 

adeverință medicală eliberată de medicul de familie în care atestă că persoana pentru care s-a 

prezentat certificatul medical este în evidență cu respectiva afecțiune cronică. Mulțumesc frumos! 

Dl Dubălaru Lucian: Mulțumesc, doamna consilier! Doamna Popovici, vă rog! 

D-na Popovici Marinela: Este în conformitate cu ordonanța, amendamentul este justificat 

din punct de vedere legal, ținând cont, că dacă este o boală cronică trebuie să existe în evidență, 

iar dacă a fost eliberat un certificat medical în condițiile legale, în urma unei serii de analize, care 

să ateste acest lucru. 

Dl Dubălaru Lucian: Mulțumesc, doamna Popovici! Supun la vot amendamentul 

doamnei consilier, Popescu Gabriela.  

D-na Mitran Georgeta: Domnule președinte! Georgeta Mitran, dacă îmi permiteți. 

Dl Dubălaru Lucian: Vă rog, doamna Mitran. 

D-na Mitran Georgeta: Reamintesc, că nici pentru acest proiect, Georgeta Mitran, nu 

participă la vot, să se consemneze. Mulțumesc! 

Dl Dubălaru Lucian: Am reținut. Mulțumesc, doamna Mitran! Voturi ,,împotrivă’’, 

pentru amendament? Nu sunt. ,,Abțineri,,? Nu sunt. Voturi ,,pentru’’? Cu 24 de voturi ,,pentru’’, 

amendamentul a fost adoptat. 

Supun la vot proiectul în ansamblul său. Voturi „împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”?  Nu sunt. 

Voturi ,,pentru”? Cu 24 de voturi ,,pentru”, proiectul a fost adoptat. 

După cum a comunicat domnul Secretar general, punctele 5,6,7 și 8 de pe ordinea de zi nu 

se iau în discuție, au fost eliminate de pe ordinea de zi. 

Punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea H.C.L. Sector 6 nr. 163/24.11.2020 privind aprobarea proiectului “Consolidarea 

capacităţii de gestionare a pandemiei generată de virusul  SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de 

învăţământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti” şi a cheltuielilor legate de proiect. 

Discuții dacă sunt, vă rog! Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul.  

Voturi „împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”?  Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 25 de voturi 

,,pentru”, proiectul a fost adoptat. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii "REABILITARE/MODERNIZARE TROTUAR STADIONUL GIULEȘTI - 

“VALENTIN STĂNESCU” 

Discuții dacă sunt, vă rog! Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul. Voturi 

„împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”?  Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 25 de voturi ,,pentru”, proiectul 

a fost adoptat. Ultimul punct pe ordinea de zi, întrebări și interpelări, dacă există, vă rugăm! 

Dau cuvântul domnului consilier, Tomescu Constantin. 

 

Dl Tomescu Constantin, consilier local: Eu voiam să vă mulțumesc, că ne-ați acordat tot 

suportul să intrăm în sala de ședință și așa cum am făcut și înștiințarea către Consiliu, către 

dumneavoastră și către domnul primar, cred că este benefic pentru toți să ne vedem fizic, evident 

cei care nu pot sau au probleme de sănătate, pot intra foarte bine pe on-line, dar vedeți și 

dumneavoastră că nu este așa de simplu totuși să intrăm on-line, nu ne auzim corespunzător, nu 

ne vedem unul cu celălalt și așa cum v-am informat și în interpelarea scrisă, toate instituțiile 

democratice ale statului, inclusiv Guvernul se întâlnesc fizic, prin urmare cred că următoarele 
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ședințe ar fi bine să fie fizic și evident, acolo, unde colegii noștri nu pot să vină, să ne vedem       

on-line, astfel încât, să asigurăm o prezență corespunzătoare a tuturor. 

Dl Dubălaru Lucian: Mulțumesc frumos, domnule consilier Tomescu! Dacă mai sunt și 

alte intervenții? Dacă numai sunt, declar ședința închisă. Mulțumesc frumos! Numai bine și o zi 

minunată! 

 

 

 

 

Preşedinte de ședință,                                    Secretar General al Sectorului 6, 

    Dubălaru Lucian                                                        Demirel Spiridon 

 

 


