SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

PROCES - VERBAL
Încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 6
din data de 06.01.2022
Lucrările şedinţei au început la ora 12:00 și s-au desfășurat on-line, în sistem de
videoconferință, prin aplicația WEBEX. Accesul s-a făcut folosind invitația de participare (link)
transmisă pe adresa de e-mail a fiecărui consilier local.
În deschiderea lucrărilor şedinţei s-a făcut apel audio și video și au fost prezenți toți cei
27 de consilieri locali în funcție.
Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 s-a făcut în scris prin Dispozitia
Primarului Sectorului 6, nr. 3230/29.12.2021, în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. a),
art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) şi lit. e) și ale
art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și
locul desfășurării acesteia.
Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a consiliului local s-a adus la cunoștință
locuitorilor Sectorului 6 prin publicare în ziarul Adevărul la data 30.12.2021-02.01.2022, prin
afișare la sediul instituției, pe site-ul instituției la adresa www.primarie6.ro, la secțiunea Ședințele
consiliului local și pe pagina de facebook la adresa facebook.com/PrimariaSectorului6.
Nr.
crt.

1.

Comisii de
specialitate
ale C.L.
Sector 6

PROIECT ORDINE DE ZI

nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți
pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare.
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți
pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei,
aflate în sold la data de 31.12.2021.

nr. 1 și nr. 5

2.
3.

Dl Lucian Dubălaru, președinte de ședință: Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri!
La mulți ani, un an nou plin de realizări și de liniște sufletească!
Dl Niculaie Bordei, consilier local: La mulți ani, dl președinte!
D-na Aurelia Surulescu, consilier local: Mulțumim frumos! La mulți ani pentru toată
lumea!
Dl Lucian Dubălaru: Sărut-mâna!! O să rog pe colega mea să facă prezența și o să trecem
după aceea la ordinea de zi! Mulțumesc frumos! Vă rog!
D-na Aurora Chichinete, înlocuitorul Secretarului general al Sectorului 6: Bună ziua!
Vă doresc un an plin de bucurii, la mulți ani! Vom începe ședința de astăzi cu efectuarea prezenței.
Sunt prezenți 27 de consilieri, din 27 de consilieri locali în funcție.
Dau cuvântul d-lui președinte!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, d-na secretar general! Bună ziua! Ședința de
astăzi a fost convocată prin dispoziția d-lui primar, nr. 3230/29.12.2021 și a fost publicată în ziarul
Adevărul, la data de 30.12.2021 - 02.01.2022.
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Supun la vot ordinea de zi nr. 3230 din 29.12.2021. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt.
,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”. Voturi ,,pentru”? Cu 27 de voturi ,,pentru”, ordinea de zi a fost
aprobată.
Primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării
excedentului anilor precedenți pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare.
Discuții dacă sunt, vă rog?
D-na Simona Valentina Butacu, consilier local: D-le președinte, permiteți-mi să
intervin!
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-na Butacu!
D-na Simona Valentina Butacu: În anul 2021 v-ați tot văitat că nu aveți bani, ați invocat
,,greaua moștenire” în fiecare frază folosită, v-ați tot lamentat că sumele sunt insuficiente și astăzi
văd că ne aflăm în situația în care vedem că nu ați fost în stare să cheltuiți banii eficient, asta în
condițiile în care plățile făcute de dvs. au fost doar pentru proiectele inițiate de administrația Mutu.
De altfel, sunt singurele proiecte existente. Vă întreb retoric, bineînțeles, dacă nu aveați aceste
proiecte, pe ce ați fi cheltuit banii? Mulțumesc!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-na Butacu! Dl Tomescu!
Dl Constantin Tomescu, consilier local: Eu aș vrea să-mi spună cineva de la Tehnic sau
cine poate să-mi răspundă, ce înseamnă reîntregirea excedentului anilor precedenți? Aveți în
proiectul de hotărâre această sintagmă reîntregirea excedentului anilor precedenți. Cum ați putut
să reîntregiți excedentul? Îmi poate spune cineva ce e cu reîntregirea excedentului ăstuia? Cum
să reîntregim un excedent?
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl director!
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan, director executiv Direcția Economică: Bună ziua și la
mulți ani! Aceasta este o procedură tehnică care se face de fiecare dată la sfârșitul anului și care
vine direct de la Ministerul Finanțelor, este pur și simplu o normă de reîntregire, nimic altceva.
Dl Constantin Tomescu: Dl director, am înțeles că dvs. nu ați făcut decât să urmați o
procedură din cadrul normelor bugetare, numai că aș vrea să-mi explicați și mie cum este cu
reîntregirea, eu despre asta vorbesc, eu nu vorbesc despre faptul că dvs. astăzi aveți un excedent
și trebuie să treacă până în 7 ianuarie în conformite cu articolul 14, că trebuie să-l transferați pentru
anul în curs, eu vorbesc despre sintagma reîntregirea excedentului anilor precedenți. Îmi puteți
spune și mie ce înseamnă, cum ați reîntregi dvs. excedentul?
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Excedentul se reîntregește. Cum știm, în 2019 și 2020 a fost
deficit, de exemplu în 2020 de 16 milioane, da? Și s-a încheiat pe urmă cu un excedent de 28 de
milioane. La fel s-a făcut și anul acesta, peste cei 28 de milioane s-au mai pus 18 milioane, care a
rezultat cei 46 de milioane, la ora actuală, excedent, nimic altceva. Ca idee, anul acesta execuția
este de 86,7% față de 83% anul anterior, pe plăți, aici vreau să-i răspund d-nei Butacu, în anul
anterior s-au făcut plăți în valoare de 157 de milioane, anul acesta de 227 de milioane. Ca idee, pe
investiții, deci, pe secțiunea de dezvoltare s-au dus de la …., da, spuneți!
D-na Simona Valentina Butacu: Pe proiecte anterioare, da? Pe proiectele anterioare
s-au făcut plăți. Care sunt proiectele inițiate de administrația Ciucu?
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Doamnă, anterioare, neanterioare, eu vă spun pe ce s-au
făcut plăți, mai mult….colegii de la Investiții vă pot spune pe ce proiecte au făcut ei, vă dați seama,
pe partea aceasta eu nu știu exact ce obiective…dar, matematic ca și cifre,vă spun cum stau
lucrurile. În vărsăminte, de exemplu, noi am făcut 194 de milioane, la secțiunea Dezvoltare, față
de 92 de milioane în 2020. Deci, de aceasta vă spun, că pe Dezvoltare s-a dus mult mai mult decât
anul anterior.
D-na Simona Valentina Butacu: Rămâneți activați că ,,greaua moștenire”, d-le spuneți
ce faceți...
Dl Lucian Dubălaru: Haideți să nu facem dialog, lasați-l să vă răspundă la întrebare și la
întrebarea d-lui Tomescu.
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan:,,Greaua moștenire”, s-au plătit câteva zeci de milioane bune,
vreo 78, pentru A.D.P.D.U. și pentru Administrația Școlilor, din anii anteriori, din 2020, cam așa,
78 de milioane, virgulă ceva, cam așa stau lucrurile.
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D-na Simona Valentina Butacu: Acum nu se întâmplă, asta vă zic, corect, că atâta timp
cât există niște proiecte implementate, trebuie să le și plătești, eu așa știu, dar atâta timp cât dvs.
nu ați inițiat nimic, ce să plătiți, plătiți vechile proiecte inițiate de administrația Mutu.
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Doamnă, au fost plăți restante, până una-alta, eu vă spun ce
s-a plătit și cât s-a plătit, mai mult și cât s-a alocat pe dezvoltare, față de funcționare, cum se
proceda înainte, cam atât.
Dl Constantin Tomescu: Am înțeles, dl director, eu vreau să revin la …, eu cred că aveți
o greșeală în textul hotărârii, nu puteți să reîntregiți un excedent, excedentul este un excedent, deci
nu aveți ce să reîntregiți o sumă care vă rămâne, nu aveți cum s-o reîntregiți, la asta mă refer.
Restul textului din proiectul de hotărâre este în regulă.
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Deci, nu le-am făcut noi, nu le-am inventat, pentru toate
primăriile este același lucru, venit de la Ministerul de Finanțe și Trezoreria operează numai așa.
Sunt două hotărâri distincte.
Dl Constantin Tomescu: Sunt distincte, corect, așa trebuie să faceți, eu nu v-am contrazis
metoda prin care ați făcut-o, eu am spus că doar textul din hotărâre, din una dintre hotărâri, că una
se referă la modalitatea prin care ați utilizat excedentul pe parcursul anului 2021.
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Deci, textul este preluat din norme, nu este făcut de mine
sau de altcineva.
Dl Constantin Tomescu: Păi, ia să-mi dați și mie textul unde scrie reîntregirea
excedentului.
Dl Lucian Dubălaru: Dl Tomescu, în care dintre hotărâri ….
Dl Constantin Tomescu: Imediat, imediat, vă și spun, vă și trimit.
Dl Lucian Dubălaru: Dl Tomescu, asta încercam să ne uităm și noi, dar nu scrie nicăieri
și nu înțeleg la ce faceți referire, dvs. Dl Tomescu!
Dl Constantin Tomescu: Imediat, imediat, să fac o fotografie după el că nu sunt la birou.
Dl Lucian Dubălaru: Le avem în față și nu...
Dl Constantin Tomescu: La pagina 4, al treilea rând din coadă, la pagina 4 a hotărârii.
Este corect textul, pâna la având în vedere faptul că la data de 31.12.2020, diviziunea
administrativ-teritorială, sector 6, a înregistrat un excedent în valoare de 28 288 000 mii lei care
în cursul anului 2021 a fost utilizat conform H.C.L. al Sectorului 6, nr. 2 din 07.01.2021 privind
aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții și
ca urmare….. deci, până aici este în regulă și de aici aveți o problemă în hotărâre și ca urmare a
reîntregirii excedentului anilor precedenți.
Deci, reîntregirea aceasta nu are cum să fie aici.
D-na Aurelia Surulescu: Cred că este vorba despre expresia reîntregire....banii aceia
reîntregesc ceva, excedentul reîntregește?
Dl Constantin Tomescu: Excedentul este o sumă care este aleatorie, în funcție de cât de
bună este administrația și cum știe să-și utilizeze resursele bugetare. Deci, nu este o sumă fixă
care la un moment dat tu trebuie să o reîntregești.
Dl Adrian Simion, consilier local: OK, și pentru acest cuvânt trebuie să o prelungim atât
de mult?
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Poftim?
Dl Adrian Simion: Am înțeles, aveți dreptate, îi mulțumim d-lui director, eu zic să trecem
mai departe, dacă ne cramponăm de acest cuvânt. Mulțumesc!
D-na Aurelia Surulescu: Sunt bani publici, trebuie să fim atenți cu ei.
Dl Constantin Tomescu: Trebuie să fim atenți cu orice expresie pe care o folosim.
Dl Adrian Simion: Suntem foarte atenți, deja v-a explicat destul de detaliat, dacă e
hotărâre de acolo, ce să mai, acolo probabil este un cuvânt care...
Dl Lucian Dubălaru: Ascultați-mă puțin, că nu se mai înțelege nimic, vă rog să vorbiți
pe rând. Fraza aceasta la care faceți referire este în Raportul de specialitate, nu în proiectul de
hotărâre, nu?
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Vă spun eu acum: norma 1536/15.12.2021, spune în felul
următor: în situația în care secțiunea de funcționare sau secțiunea de dezvoltare, înregistrează
deficit, acesta se acoperă definitiv prin excedentul bugetului local al anilor precedenți, pâna la
data de 07.01.2022, inclusiv. Punct. Așa scrie la normă, nu am inventat-o eu.
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D-na Aurelia Surulescu: Cred că nu ne înțelegem.
Dl Constantin Tomescu: Eu nu v-am contrazis că nu este așa, eu exact asta v-am spus că
scrie în lege
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Bun! Eu aplic legea, nu fac altceva.
Dl Lucian Dubălaru: Ascultați-mă puțin! Dl director Ciocârlan, ideea era în felul
următor: dl Tomescu a făcut referire la o greșeală de redactare sau la un cuvânt de redactare din
Raportul de specialitate.
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Dar, nu este o greșeală de redactare, nu este.
Dl Lucian Dubălaru: Acolo unde scrie că reîntregirii excedentului.
D-na Gabriela Popescu, consilier local: Este un termen pur contabilicesc, așa este în
normele Ministerului de Finanțe.
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Exact, v-am spus că acestea vin de la Ministerul de Finanțe
la finele anului. Nu le inventăm, nu le facem noi și nu le stabilim noi.
Dl Lucian Dubălaru: OK, aceasta nu este o eroare, așa este scris în Raportul de
specialitate. În proiectul de hotărâre pe care îl votăm, oricum este la fel, conform legislației în
vigoare, toate cele specificate.
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Vă mai spun în completare încă ceva. În data de 30.12.2021,
ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, reîntregesc excedentul anului precedent cu
sume repartizate, deci, asta încerc să vă spun, deci, nu este nimic greșit, da, este din lege.
Dl Lucian Dubălaru: OK! Mulțumesc frumos, d-le director! Dacă mai sunt alte întrebări,
vă rog!
Paul Eduard Simion: Dacă se poate, d-le președinte, aș dori să intervin.
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Eduard Simion!
Dl Paul Eduard Simion: Mulțumesc frumos! Câteva întrebări tehnice pentru colegii aflați
în execuție.
1. Care este excedentul bugetar pe care îl vom integra în noul buget pe anul 2022?
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: 46 de milioane lei.
Dl Paul Eduard Simion: 46 de milioane care vin din capitolul de dezvoltare, adică
capitolul de investiții din bugetul de pe 2021, corect?
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Nu, noi vorbim la nivel de consiliu, per total.
Dl Paul Eduard Simion: Per total, vorbim la nivel de toate direcțiile adică, la nivel de
consiliu, am înțeles. Bun! Spuneți-mi și mie, vă rog eu frumos, sunt 46 de milioane de lei. Acești
bani de ce nu au fost utilizați de către cei care au avut acest buget, de către aceste direcții? Care a
fost motivul pentru care nu au fost utilizați?
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: În primul și în primul rând, încasările estimate au fost puțin
depășite, s-a încasat mai mult, o dată, ,,doi la mână”...
D-na Aurelia Surulescu: Aceștia intră la venituri, nu la excedente, la veniturile încasate.
Dl Paul Eduard Simion: Dl director, ideea este în felul următor: grupul P.S.D., în luna
aprilie a anului 2021, a venit cu niște amendamente la bugetul anului 2021, în folosul comunității
sectorului 6, unul dintre ele, de exemplu, a fost amendamentul colegului meu, dl Tomescu, cu
privire la bugetarea cu 5 milioane de lei pentru cumpărarea de teste pentru copiii noștri din școli,
pentru elevi, lucru care nu s-a întâmplat, plus alte amendamente. Se pare că în momentul de față
avem un excedent bugetar, direcțiile nu au putut cheltui acești bani din păcate, pe aceste proiecte.
De ce s-a întâmplat lucrul acesta?
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: După cum bine știți .............. (neinteligibil) pe investiții,
secțiune Dezvoltare și nu altceva.
Dl Paul Eduard Simion: Bun, înțeleg, dar această sumă de ce nu a fost cheltuită? Adică,
cu alte cuvinte, unele direcții au venit cu o propunere de buget și practic, au venit degeaba cu acea
propunere de buget, pentru că nu au fost în stare să cheltuiască acei bani pe aceste proiecte.
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Să ne înțelegem, execuție de 100% clar, nu se poate și v-am
spus, ce a venit, a venit pe ultima sută, când atunci chiar nu ai ce să mai faci și duci în excedent.
Asta s-a întâmplat în fiecare an, nu este ceva nou, deci eu cred că a fost o execuție...., a fost cea
mai bună execuție, 86.8%, nu s-a întâmplat niciodată până acum așa ceva.
D-na Simona Valentina Butacu: D-le președinte, permiteți-mi să intervin!
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-na Butacu!
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D-na Simona Valentina Butacu: Mulțumesc frumos! Păi, de ce v-ați lamentat, dl director,
că nu există bani, de ce la fiecare ședință invocați ,,greaua moștenire”, când banii, insuficienți,
cum spuneți dvs., pe care i-ați avut nu ați reușit să-i cheltuiți, asta încercăm să spunem. Cum puteți
să vă plângeți încontinuu că nu sunt bani, ,,greaua moștenire”, când nici banii aceia puțini nu au
fost cheltuiți?
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Bun! Deci, cum bine știți, bugetul a fost făcut în aprilie.
,,Doi la mână”, sunt proceduri care sunt în derulare. ,,Trei la mână”, și în 2020 a existat un
excedent, atunci de ce nu s-a cheltuit la vremea aceea 28 de milioane, față de 18 milioane anul
acesta?
D-na Simona Valentina Butacu: De ce vă întoarceți la ,,greaua moștenire”?
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Păi nu mă întorc, eu vă spun real, pe cifre.
D-na Simona Valentina Butacu: Lăsați ,,ciuma roșie”, lăsați ce s-a întâmplat în trecut.
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Nu e vorba de asta , eu v-am spus exact cum sunt lucrurile.
Dl Lucian Dubălaru: D-na Butacu, nu a fost vorba de așa ceva în ședință!
D-na Simona Valentina Butacu: Dl director, vă rog frumos!
D-na Aurelia Surulescu: Dar de când se lamentează executivul, la momentul la care un
consilier discută?
Dl Lucian Dubălaru: Dar cine s-a lamentat?
D-na Aurelia Surulescu: Haideți că nu stăm să ne contrazicem, să facem dialoguri așa...,
cu ani în urmă.
D-na Simona Valentina Butacu: Vă rog frumos dl director, rămâneți la ceea ce faceți
dvs.!
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Da, eu v-am răspuns la ceea ce m-ați întrebat. V-am spus
cât este execuția, cum și de unde provin banii și nu cred că a fost nimic altceva.
D-na Simona Valentina Butacu: Atunci nu mai faceți referire la ce s-a întâmplat în trecut.
Dl Paul Eduard Simion: Bun, dl director, mai aveam mai multe întrebări tehnice către
executiv, dacă se poate!
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Simion!
Dl Paul Eduard Simion: Am văzut că acest excedent face parte din capitolul de
dezvoltare, capitolul de investiții și am avea rugămintea, să ne spuneți și nouă, vă rugăm frumos,
cei 46 milioane de lei, ca și excedent, în noul buget pe anul 2022, către ce investiții va merge?
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Bun! Acești bani se vor stabili în funcție de lista de investiții,
deci, asta nu o prioritizez eu. Cred că este și dl director, de la direcția de Investiții, dacă ne va
spune câteva obiective, nu știu exact către ce anume obiective se vor îndrepta.
Dl Paul Eduard Simion: Întreb acest lucru pentru că în luna aprilie ni s-au propus niște
proiecte, cu siguranță acele proiecte nu au intrat în execuție nici după un an de zile, deși ele au
fost cuprinse în capitolul de buget din luna aprilie a anului precedent, plățile la care dvs. faceți
referire au fost plăți doar pe proiectele din fostul mandat, mandatul P.S.D.- Gabriel Mutu și vrem
să știm și noi, acești bani, 46 milioane de lei către ce învestiții se vor duce, pentru că în luna aprilie,
nu s-au dus, din păcate.
Dl Marius Marin Petrescu, director general, Direcția Generală Investiții Publice:
Dacă îmi permiteți! Bună ziua, tuturor d-lor și d-nelor consilieri! Vis-a-vis de proiectele
de investiții la care faceți referire și la care lucrăm acum să le includem în proiectul de buget ce
va fi supus aprobării dvs., direcțiile principale pe care se vor aloca fondurile de investiții sunt cele
care vizează reabilitarea parcărilor, mai ales parcări la sol și parcarea subterană de la Iuliu Maniu,
la care, după cum bine știți, tocmai ați votat indicatorii tehnico - economici. De asemenea, avem
câteva proiecte care vizează refacerea infrastructurii rutiere, vom avea o abordare pe microzone,
deci, vom lua diverse microzone pe care vom intra cu diverse lucrări de reabilitare, fie pe parcări
sau acolo unde parcările le-am reabilitat deja vom veni cu infrastructură rutieră. De asemenea,
vom avea în vedere și proiectul privind anveloparea de blocuri și în funcție de disponibilitățile
financiare de la Ministerul Dezvoltării vedem cât va fi și partea noastră de cofinanțare și din
P.N.N.R. și vedem acum, pentru că, din păcate, nu știm din ce fonduri externe se pot finanța
acestea și în funcție de disponibilitățile acestora vedem și noi cât să cofinanțăm, dar trebuie să le
facem o alocare destul de generoasă și acestora. De asemenea, au fost diverse proiecte la care,
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după cum bine știți, ați votat indicatorii tehnico - economici, cum știți, proiectul Valea Largă și
aici este un proiect nou despre care vorbim. Anul trecut am plătit mai mult de 33 de milioane de
lei numai valoarea exproprierilor s-au plătit în decembrie. De asemenea, s-au mai plătit peste
10 milioane de lei pentru exproprieri în drumul Osiei, drumul Roții și Viscolului, urmând ca anul
acesta să ne focalizăm pe lucrări de refacere, întâi a infrastructurii de apă-canal și apoi a
infrastructurii rutiere. Deci, acestea sunt în linii mari direcțiile, noi lucrăm la ele și vor fi supuse
dezbaterii dvs. o dată cu proiectul de buget.
Dl Paul Eduard Simion: Mulțumesc frumos, dl director! Din ce mi-ați spus dvs. mai
devreme, extrag trei lucruri și aici mă refer la proiectele moștenite de pe vremea administrației
Mutu cu privire la acea construcție cu acel parcaj de pe Iuliu Maniu, reabilitarea termică la fel un
proiect moștenit și vreau să vă mai întreb o chestie, microzonele la fel un proiect moștenit din nou.
Voiam să vă mai întreb o chestie, din câte știu eu, reabilitarea parcărilor la sol, această reabilitare
se va face din banii obținuți din aceste prețuri extraordinar de mărite și umflate din anul acesta, de
ce folosim acești bani, pentru că așa a fost declarația, să spun, nu știu, politică poate, că mărim
taxele la parcări ca să reabilităm parcări. Nu din banii aceștia trebuie să reabilităm parcări, faptul
că un loc de parcare de la 80 de lei s-a dus la 600 de lei, de la 63 de lei s-a dus la 500 de lei și așa
mai departe. Mulțumesc!
Dl Marius Marin Petrescu: Dl consilier, nu vreau să fac niciun fel de considerații politice
pentru că statutul meu de funcționar public, știți bine că nu îmi permite acest lucru. Vis-a-vis de
banii alocați parcărilor, pot să vă spun că aici, probabil că se va face un efort bugetar foarte serios,
vom aloca o sumă importantă, vor fi și reabilitări și reparații deopotrivă. În ce măsură banii
destinați acestor lucrări vor proveni din taxe, este o anticipare pe care nu vreau să o fac, nu pot să
îmi dau seama cât se va încasa.
Dl Paul Eduard Simion: Acesta a fost motivul pentru care au fost mărite prețurile la
parcări.
Dl Marius Marin Petrescu: Eu nu pot să fac o estimare acum, dl consilier, știți foarte
bine și nu vreau să speculez...
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan, viceprimar: Dl director, îmi cer scuze, Mihaela Ștefan
sunt! Dl director, știți foarte bine că taxele pe care vom ajunge să le colectăm de pe urma noilor
prețuri la parcări...
Dl Paul Eduard Simion: D-na Ștefan, îmi cer scuze că vă întrerup, aveam un dialog cu
dl director Marin. Dacă se poate să-l lasați pe dl Marin să-și termine ideea.
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Vreau să subliniez...
Dl Paul Eduard Simion: D-na viceprimar, încă o dată vă spun, aveam un dialog cu
dl director Marin, rugămite la dvs., dacă se poate, să-l lasați pe dl director să-și termine ideea.
Mulțumesc frumos!
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Bine, dl Simion. Dl director, terminați ideea și după
aceea, dl președinte, dați-mi și mie voie să spun ceva lucruri.
Dl Lucian Dubălaru: Bineînțeles, d-na viceprimar! Dl director Marius Marin, vă rog!
Dl Marius Marin Petrescu: Vă mulțumesc! Reiterez ideea, dl consilier, banii proveniți
din taxele....
Dl Paul Eduard Simion: Nu vă mai auzim, dl director.
Dl Lucian Dubălaru: Dl director Marius Marin, mai sunteți? Nu vă mai auziți!
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Dl Simion, dacă îmi permiteți, continui eu!
Dl Lucian Dubălaru: D-na viceprimar, până revine dl director.
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Cred că știu ce voia să spună și dl director și este ceva
ce cu siguranță știți și dvs. și colegii noștri din consiliul local. Veniturile încasate de pe urma
taxelor și impozitelor locale se constituie venituri la bugetul local al sectorului 6 din care, în acest
consiliu, vom decide împreună către ce obiective de investiții să-i distribuim. Cred că știați lucrul
acesta foarte bine. Ați menționat și dvs. și colegii dvs. proiectele începute de administrația Mutu.
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Corect, au fost proiecte începute pe care această administrație le-a continuat, lucru perfect normal.
Ce ați fi preferat, să le lăsăm în paragină, nu cred că e un mod de a face...
Dl Paul Eduard Simion: Aș fi preferat să îmi spuneți un proiect de-al dvs..
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Exproprierile. V-a povestit dl director despre
exproprierile pe care le-am făcut la Valea Largă. Știți foarte bine câtă nevoie are această
comunitate de acel drum expres, de care nimeni niciodată până acum nu s-a apropiat, tocmai
pentru că e foarte greu de îndeplinit. Iată că această administrație a făcut toate eforturile, ba mai
mult, a terminat de făcut și plățile pe final de an. Mai mult decât atât, tot această administrație a
sprijinit și Primăria generală într-un alt proiect extrem de important cum e cel de la Prelungirea
Ghencea și depunem toate eforturile necesare pentru a avea finanțări, atât din bugetul local cât și
nerambursabile pentru a continua proiectele începute pe vechea administrație, pentru că e păcat
de ele și e normal să ne dorim să le continuăm, da, Ivasiuc, școlile ș.a.m.d. și pentru a demara și
finaliza până la finalul mandatului, proiectele asumate de această administrație. Amintesc de
exproprieri, amintesc de o creșă pe Iuliu Maniu, amintesc, da, și de Rușețu și ați întrebat mai
devreme de ce nu s-au cheltuit. Și vă dau un exemplu, nu am reușit să demarăm investiția de la
Rușețu pentru că știți foarte bine că acolo a fost o întreagă nebunie cu proces, cu avize de defrișare
suspendate de Primăria generală ș.a.m.d., dar toate s-au finalizat și anul acesta vom demara
investiția. Deci, strategia și viziunea pe zona de investiții și pe zona de dezvoltare a sectorului 6,
știți foarte bine, chiar dacă ea se va lucra pe executivul acestei primării, va ajunge în fața dvs., a
consilierilor locali și împreună vom putea da un vot, pe o formă agreată în consiliul local, despre
ceea ce înseamnă obiective de investiție pentru anul 2022 în sectorul 6.
Dl Paul Eduard Simion: Mulțumesc mult, d-na viceprimar, chiar ați recunoscut și
apreciez sinceritatea. Mulțumesc!
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Dl Simion, din ce îmi aduc aminte, indicatorii la
parcarea de la Iuliu Maniu și SF-ul s-au făcut pe acest mandat, nu am moștenit nimic de acolo.
Dl Paul Eduard Simion: D-nă, este un proiect mai vechi, să fim sinceri din anul 2019.
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Bine. Ca să închidem și să nu plecăm supărați, apreciez
ce ați spus și aș vrea să vă amintesc că atât noi, cât și dl primar, nu s-a ferit niciodată să recunoască
meritele celor care au fost înainte și au făcut lucruri bune, așa cum știți foarte bine că nu s-a ferit
niciodată să spună lucrurilor pe nume de câte ori s-au făcut și greșeli. Mulțumim!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-na viceprimar!
Dl Traian Pană, consilier local: Dl președinte, dacă îmi permiteți!
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Pană!
Dl Traian Pană: Mulțumesc, dl președinte! Eu cred că un proiect important pentru
sectorul 6 care nu s-a mai desfășurat și nu s-a mai derulat în această administrație este proiectul
Școala după Școală. Dacă cumva mai este dl director, și aici apelez și la d-na viceprimar și la
dl primar, dacă se poate să reintroduceți și să reimplementați acest proiect benefic pentru copiii
locuitorilor sectorului 6. Vă mulțumesc!
Dl Ștefan Viorel Florescu: Dl președinte, Florescu sunt! Propun să trecem la vot, aceste
diverse le discutăm în ședința de consiliu de luna aceasta, haideți să votăm să știm ce avem de
făcut.
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Pe scurt, dl Pană aveți dreptate, sigur că vom lua în
considerare să continuăm acest proiect. Știți bine că și la nivelul Parlamentului există o inițiativă
legislativă privind masa caldă în școli, sper să se găsească suport și în cadrul Parlamentului pentru
demararea acestui proiect, dar aveți dreptate, Școala după școală este un program bun, de care
comunitatea are nevoie, știți că am avut niște piedici puse de pandemie, a fost un an, deși ne-am
așteptat la el să fie mai bun din punctul acesta de vedere, ați observat că nu a fost așa, am trecut
prin valul 4 și sper ca anul acesta să nu mai trecem prin aceleași lucruri și să putem să gândim
Școală după școală, într-un mod fezabil, inclusiv pe criză sanitară. Mulțumim, dl Pană!
Dl Traian Pană: Vă mulțumesc și eu d-na viceprimar!
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Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, dl Pană! Tot s-a făcut referire la această moștenire, nu
știu dacă are cineva pe persoană fizică, vreo primărie sau nu, toate sunt pentru cetățenii
sectorului 6. După cum știți d-lor consilieri, toate proiectele începute, studiu de fezabilitate
înseamnă începerea unui proiect nou. Aceste studii de fezabilitate și prefezabilitate pe care le-am
votat împreună reprezintă începerea acestor proiecte noi de către această administrație și știți
foarte bine la ce mă refer și la Valea Largă și la spital și la drumul Belșugului, Osiei, Viscolului.
Deci, toate acestea reprezintă proiecte noi începute de această administrație. Important este nu să
vedem a cui administrație a făcut sau nu mai mult, ci important este să avem finalizate niște
proiecte. Parcarea, la fel, dacă avem o parcare și am trecut de niște studii de fezabilitate prin acest
consiliu este un proiect nou. Ce am demarat și am recunoscut și a recunoscut și d-na viceprimar
și nu ne ascundem, toate proiectele începute de dvs. sunt cele care au fost în execuție, care aveau
deja un proiect tehnic aprobat și se aflau în execuție, pe acelea le-am continuat, inclusiv cele
37 de blocuri reabilitate, începute în august ș.a.m.d., dar nu intrăm în detalii de genul acesta.
Vă mulțumesc frumos și după cum spunea dl Florescu o să trecem la vot!
Deci, avem Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor
precedenți pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare.
Voturi ,,împotrivă”? Nu avem voturi ,,împotrivă”. ,,Abțineri”? 9 ,,abțineri”. (dl Bordei,
d-na Butacu, dl Coșcodaru, dl Iacob, dl Pană, dl Petcu, dl Simion E, d-na Surulescu, dl Tomescu).
Voturi ,,pentru”? Cu 18 voturi ,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării
excedentului anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
Discuții dacă sunt, vă rog? Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Voturi ,,împotrivă”?
Nu sunt voturi ,,împotrivă”. ,,Abțineri”? 9 ,,abțineri”. (dl Bordei, d-na Butacu, dl Coșcodaru,
dl Iacob, dl Pană, dl Petcu, dl Simion E, d-na Surulescu, dl Tomescu). Voturi ,,pentru”?
Cu 18 voturi ,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Următorul punct și ultimul de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind anularea
creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2021.
Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot, supun la vot acest proiect.
Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi ,,împotrivă”. ,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”. Voturi ,,pentru”?
Cu 27 de voturi ,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Vă mulțumesc frumos pentru participare, declar ședința închisă, ne vedem data viitoare!

Preşedinte de ședință,

Secretar General al Sectorului 6,

Lucian Dubălaru

Demirel Spiridon
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