SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

PROCES - VERBAL
Încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 6
din data de 09.03.2022
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 26 de
consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție. D-na consilier local Georgeta Mitran a
anunțat că din motive independente de voința domniei sale (a avut curentul electric oprit pe toată
perioada de desfășurare a ședinței) nu s-a putut conecta la linkul de video-conferință prin aplicația
Webex.” Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 s-a făcut în scris prin
Dispozitia Primarului Sectorului 6, nr. 784/03.03.2022, 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.
Prin Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 794/08.03.2022, ordinea de zi a ședinței din
data de 09.03.2022 a fost suplimentată cu 4 proiecte de hotărâre.
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 07.03.2022, 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.
Anexă la D.P. Sectorului 6 nr. 784/03.03.2022
Nr.
crt.

1.

Comisii de
specialitate
ale C.L.
Sector 6
nr. 1, nr. 4
și nr. 5

2.

nr. 1, nr. 4
și nr. 5

3.

nr. 1, nr. 4
și nr. 5

4.

nr. 1, nr. 4
și nr. 5

PROIECT ORDINE DE ZI

Proiect de hotărâre pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6,
în anul 2022, în vederea derulării proiectului ,,Centrul de plasament Sf. Marcellin
Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din
România”.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6,
în anul 2022, în vederea derulării proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea”
desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6,
în anul 2022, în vederea derulării proiectului “Locuință maxim protejată pentru
persoane adulte cu dizabilități Casa Liviu”desfăşurat de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6,
în anul 2022, în vederea derulării proiectului „Centrul Comunitar Generaţii”
desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a României.
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5.

nr. 1, nr. 4
și nr. 5

6.

nr. 1, nr. 4
și nr. 5

7.

nr. 1, nr. 4
și nr. 5

8.

nr. 1, nr. 4
și nr. 5

Proiect de hotărâre pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6,
în anul 2022 ,în vederea derulării proiectului „Masa Bucuriei pe Roți” desfăşurat
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în
parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6,
în anul 2022,în vederea derulării proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi”
desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6,
în anul 2022, în vederea derulării proiectului Centru de Consiliere şi Sprijin pentru
Tineri în Situaţii de Risc” Pași spre Independență” desfăşurat de Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia
Filantropică „Metropolis”.
Proiect de hotărâre pentru reorganizarea centrelor de zi de tip creșă, aflate în
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector
6 în structuri de creșă, unității de educație timpurie și îngrijire pentru copii de
vârstă antepreșcolară, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Anexă la D.P. Sector 6 nr. 794/08.03.2022
Suplimentarea Ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 09.03.2022, ora: 12.00
Comisii de
Nr. specialitate
crt.
C.L.
Sector 6

1.

2.

3.

4.

ORDINEA DE ZI

nr. 1, nr. 4
și nr. 5

Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume
de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2022, ca măsură de prevenire şi
combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și
completările ulterioare.

nr.1 și nr.
5

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, actualizată, faza
Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General
actualizat pentru construire spații destinate activităților școală după școală
(after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului
București

nr.1 și nr.
5

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, actualizată, faza
Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General
actualizat pentru construire spații destinate activităților școală după școală
(after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului
București

nr.1 și nr.
5

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe teritoriul
administrativ al Sectorului 6”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al
Sectorului 6 nr. 2/30.01.2020

Dl Demirel Spiridon, Secretarul general al Sectorului 6: Bună ziua doamnelor și
domnilor consilieri! Vom începe ședința noastră de astăzi cu efectuarea prezenței. Sunt prezenți
26 de consilieri locali în mediul on-line, din 27 de consilieri în funcție. D-na Georgeta Mitran
lipsește.
D-le președinte, aveți cuvântul!
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Dl Lucian Dubălaru, președinte de ședință: Mulțumesc frumos, d-le Secretar general!
Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri! Vă urez și eu o primăvară minunată și „La mulți ani”
atât doamnelor, cât și domnilor.
Ședința de astăzi a fost convocată prin dispoziția d-lui primar nr. 784/03.03.2022 și
suplimentată prin dispoziția nr. 794/08.03.2022 privind suplimentarea ordinii de zi a ședinței
extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 6 din data de 09.03.2022 și a fost publicată în ziarul
Adevărul din data de 07.03.2022.
D-na Simona Valentina Butacu, consilier local: D-le președinte, îmi permiteți să
intervin?
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-na Butacu!
D-na Simona Valentina Butacu: Îmi puteți explica urgența acestei ședințe? Știm că
pentru o ședință extraordinară trebuie să existe niște motive bine întemeiate și o fundamentare
serioasă. Nu înțeleg care este urgența, dacă îmi poate explica cineva, dvs. sau dl secretar?
Mulțumesc!
Dl Lucian Dubălaru: Imediat, o să intervină d-na viceprimar. Vă rog, d-na viceprimar!
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan, viceprimar: Bună ziua, d-na consilier Butacu! Urgența
a apărut, pentru că așa cum vedeți pe ordinea de zi, primele 7 puncte sunt aprobarea subvențiilor
acordate de D.G.A.S.P.C. asociațiilor și fundațiilor cu care ei colaborează și urgența a apărut de
din cauza faptului că noi avem 30 de zile la dispoziție de la aprobarea bugetului pentru a trece și
aceste proiecte de hotărâri prin consiliu, astfel încât D.G.A.S.P.C. să poată să semneze convențiile
finale cu asociațiile. Aceasta este urgența, după cum știți, noi am aprobat bugetul pe 10 februarie,
cred și mâine se fac cele 30 de zile și vă mulțumesc tuturor că ați decis să participați.
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos!
Dl Alexandru Desculțescu, consilier local: Dacă îmi permiteți!
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Desculțescu!
Dl Alexandru Desculțescu: D-na viceprimar, și ce se întâmplă dacă nu trec astăzi?
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: O să mai încercăm să trecem încă o dată cu ele prin
consiliu până avem aprobarea dvs., a consilierilor locali pentru semnarea…
Dl Alexandru Desculțescu: Referitor la ce ați spus, că sunt maxim 30 de zile. Deci, dacă
nu sunt 30 de zile, înseamnă că sunt mai multe.
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Dacă nu sunt 30 de zile și dacă nu avem convențiile
finale semnate, nu o să putem să facem deconturile asociațiilor cu care colaborăm, până când
aceste proiecte de hotărâre nu sunt votate de consiliul local. Vă reamintesc tuturor că, în bugetul
consiliului local, în speță, în bugetul D.G.A.S.P.C., am aprobat o sumă pe linia de subvenții a cărei
notă de fundamentare a fost, bineînțeles, mă rog…, proiectele propuse de aceste asociații și
fundații, tot așa ca o reamintire, decizia pentru acordarea subvențiilor vine în urma convocării
comisiei pentru asociații și fundații din care fac parte și 3 consilieri locali, care lucrează în
noiembrie, maxim decembrie, pentru aprobarea proiectelor finanțate și a valorii finanțabile. În
momentul acesta s-a semnat o convenție provizorie, dar avem nevoie să semnăm și convenția
finală. Deci, dacă nu avem aprobate proiectele, nu vom putea semna convenția finală și fără
convenția finală nu vom putea face decontul asociațiilor și fundațiilor.
D-na Simona Valentina Butacu: Mulțumesc frumos, d-na viceprimar! Voiam să vă
întreb, am înțeles ce ați spus referitor la O.N.G.-uri, voiam să vă întreb care este urgența ultimului
punct de pe ordinea suplimentară, respectiv proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe
teritoriul administrativ al sectorului 6. Unde este urgența aici? Adică, cum o putem justifica?
Dl Lucian Dubălaru: Dacă cineva din executiv ne poate ajuta cu un răspuns?
Dl Vali Bunea?
Dl Valeriu Florin Bunea, director executiv al Direcției de Informatizare a Serviciilor
Publice: Bună ziua!
Dl Lucian Dubălaru: Bună ziua! Ați auzit întrebarea d-nei consilier Butacu! Vă rog, dacă
puteți să răspundeți, apropo de ultimul proiect de pe ordinea de zi suplimentară!
Dl Valeriu Florin Bunea: Urgența constă în finalizarea acestui proiect și începerea
derulării lui, după cum știți, noi suntem în proces de achiziție și în contextul actual voiam să
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finalizăm și să începem un proiect pentru securitate locală, mai mult, acest proiect urmează să se
depună pentru a fi decontată o parte din el pe P.N.N.R., unde proiectele, după cum știți, trebuie să
fie proiecte mature.
D-na Simona Valentina Butacu: Stați că nu am înțeles, dvs. spuneți că proiectul pe care
astăzi îl aprobăm urmează să fie finalizat, asta reiese din ce ați spus! Deci, proiectul pe care abia
începem să-l derulăm, îl finalizați, începeți să-l finalizați?
Dl Valeriu Florin Bunea: Începem implementarea lui, nu finalizarea. Este o procedură de
achiziție și se actualizează indicatorii.
D-na Simona Valentina Butacu: Ați folosit termenul finalizat, că îl finalizați. Finalizați
procedura înainte să fie proiectul aprobat?
Dl Valeriu Florin Bunea: Să finalizăm procedura de achiziție, da.
D-na Simona Valentina Butacu: Păi și nu ar fi trebuit înainte să aprobăm proiectul ca să
puteți începe, până să finalizați procedura?
Dl Valeriu Florin Bunea: Proiectul, indicatorii au fost aprobați în 2020.
D-na Simona Valentina Butacu: Concret, acum ce doriți să aprobăm în regim de urgență?
Dl Valeriu Florin Bunea: Deci, indicatorii inițiali, conform S.F.-ului, au fost aprobați în
2020. S-a demarat procedura în 2021, acum suntem în faza în care am deschis oferta financiară și
pentru a putea finaliza procedura trebuie să votăm noii indicatori, din cauză că între ianuarie 2020
și august 2021, când s-a depus oferta financiară, toate prețurile au avut o creștere semnificativă,
iar ofertantul a venit cu o creștere, conform legii, până în 90%, el putea maxim 10%.
D-na Simona Valentina Butacu: Și este un proiect urgent, vital? Nu putea să intre în
ședința următoare, în ședința ordinară?
Dl Valeriu Florin Bunea: Din punctul nostru de vedere, al administrației, da, este un
proiect…, după cum știți, sunt foarte multe probleme la nivel de sector, care prin implementarea
acestui sistem, o parte din ele s-ar rezolva, de la accidente, parcări ilegale, gunoi ilegal, ș.a.m.d..
D-na Simona Valentina Butacu: Eu înțeleg ce spuneți, dar nu este din punctul nostru de
vedere, noi trebuie să facem lucrurile să fie într-un mod legal. Dvs. spuneți din punctul nostru de
vedere, înțeleg, trebuie să și respectăm legea.
Dl Paul Eduard Simion, consilier local: Dacă îmi permiteți, dl președinte!
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Simion!
Dl Paul Eduard Simion: Asta dacă, colega mea, d-na Butacu, nu mai are nimic de
adăugat, bineînțeles.
D-na Simona Valentina Butacu: Nu, nu, mulțumesc!
Dl Paul Eduard Simion: Mulțumesc frumos, dl președinte! Aș avea și eu câteva întrebări
către executiv. În primul rând, răspunsul pe care ni l-a dat dl director, nu are nici un fel de legătură
cu realitatea, acest proiect, propunerea acestui proiect de pe ordinea de zi, așa cum a spus și dânsul,
nu necesită urgență pentru că ofertele respective au fost deschise în luna august a anului 2021.
Având în vedere că în anul 2020, la finele anului 2020, am avut parte de o altă propunere de
indicatori tehnico-economici pentru același proiect. Da, conform legii, câștigătorii pot veni cu o
ofertă până în maxim 10%. Da, așa spune legea, dar repet, chiar dl director a spus că ofertele au
fost deschise în luna august, adică acum 8 luni de zile, până acum de ce nu am venit, de ce nu a
venit executivul cu o propunere, cu această propunere de modificare a indicatorilor
tehnico-economici, asta „unu”, de ce până acum nu s-a întâmplat acest lucru? „Doi”, având în
vedere că discutăm despre indicatori tehnico-economici, dl director ne spune că această propunere
de indicatori tehnico-economici este majorată față de indicatorii tehnico-economici inițiali, din
2020. Deci, discutăm de buget, discutăm de bani, de ce comisia de buget și finanțe și fonduri
externe a Primăriei Sectorului 6 nu a fost convocată pentru aprobarea ordinii de zi suplimentară,
având în vedere, repet, că discutăm despre bani, despre bugetul local? A treia întrebare pe care o
am, să o pun către executiv, de ce până în momentul de față nu s-a întâmplat nimic cu acest proiect,
de ce stadiul lui din luna august, repet, până în acest moment nu s-a întâmplat nimic, la 8 luni
distanță, de când ofertele au fost deschise. Mulțumesc frumos, asta am avut de întrebat! Aștept
răspuns!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos!
Dl Valeriu Florin Bunea: În luna august a fost data limită de depunere a ofertelor. După
cum știți, o procedură de achiziție, după depunerea ofertelor, urmează analiza tehnică, urmează
4

eligibilitatea, până la deschiderea ofertei financiare este un proces destul de lung. Oferta financiară
a fost deschisă anul acesta, nu în august. A trebuit să validăm că din punct de vedere tehnic,
corespunde cu caietul de sarcini și suntem, am fost în timp de la început, deci nu s-a întârziat.
Vorbim totuși de o procedură foarte complexă, vorbim de peste 3000 de camere la nivel de sector,
care include și energie electrică și internet și dispecerat…
Dl Paul Eduard Simion: Dl director... dacă îmi permiteți, dl președinte! Eu sunt de acord
cu dvs. ce spuneți, este un proiect amplu și mulțumim că preluați proiectele vechii administrații.
Este corect, este un proiect amplu, cu mii de camere de luat vederi în tot sectorul, dar dvs. ați
introdus ieri o ordine de zi suplimentară pentru ședința de astăzi, într-o ședință extraordinară. Care
este motivul pentru care nu ne dați și nouă timp și răgaz, consilierilor locali, să studiem această
majorare de preț pe care dvs. o propuneți? De ce trebuie să facem lucrul acesta într-o ședință
extraordinară. OK, nu respectați cele 30 de zile sau bine că respectați, între ghilimele, cele 30 de
zile de dezbatere publică, dar chiar așa nici măcar 15 zile, nici măcar 10 zile să nu putem studia
această propunere a dvs. de modificare a indicatorilor tehnico-economici? Ba, dimpotrivă, cum
spuneți dvs., discutăm despre un proiect extrem de important pentru siguranța cetățenilor
sectorului 6.
Dl Lucian Dubălaru: OK, dacă mai sunt și alte intervenții?
Dl Paul Eduard Simion: Eu am avut niște întrebări. Dl președinte, îmi cer scuze, solicit
să mi se dea răspunsul la întrebările pe care le-am adresat. Deci, justificarea de a introduce acest
punct pe o ordine de zi suplimentară, nici măcar ordinea de zi inițială, ba, mai mult decât atât,
avem ședință extraordinară cu astfel de proiect extrem de important, nici nu am avut timp să-l
studiem. Doi, de ce nu a fost convocată ședința comisiei de buget? Discutăm de indicatori, stimați
colegi, discutăm de bugetul Primăriei Sectorului 6, bani publici. Nu a fost convocată ședința de
buget pentru aprobarea ordinii de zi suplimentare, în condițiile în care discutăm de indicatori
tehnico-economici, de suplimentarea cu 9% a indicatorilor tehnico-economici aprobați acum un
an și ceva, așa cum a spus și dl director Bunea. De ce nu a fost convocată ședința de buget, având
în vedere că discutăm despre parte financiară.
Dl Lucian Dubălaru: Două secunde! Dl secretar general, dacă ne puteți lămuri, apropo
de… .
Dl Paul Eduard Simion: Dl secretar, să nu-mi dați răspuns că e de ajuns avizul unei
singure comisii, vă rog din suflet, că știu și eu legea.
Dl Lucian Dubălaru: Lăsați-l să răspundă, dl Simion!
Dl Demirel Spiridon: Este adevărat ce spuneți, au fost trimise adrese pentru avize la toate
comisiile indicate în proiectul de hotărâre, inclusiv la comisia de buget.
Dl Paul Eduard Simion: Dl viceprimar, inclusiv președinte al comisiei de buget, finanțe
și fonduri externe este prezent cu noi, dl Gâdiuță. Alți colegi, colegi de-ai mei din comisia de
buget, sunt prezenți. Am discutat noi așa ceva, ordinea de zi suplimentară în vreo comisie de
buget? Am avut, într-adevăr, comisie de buget convocată pentru ordinea de zi inițială, cu cele 8
puncte, dar nu și pentru cea suplimentară. Discutăm încă o dată de indicatori tehnico-economici,
de bani.
Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță, viceprimar: Dacă îmi permiteți! Da, la momentul
convocării comisiei nu știam că acest proiect va intra pe ordinea de zi.
Dl Paul Eduard Simion: Eu sunt convins, dl președinte Gâdiuță că nu știați, că dacă știați
cu siguranță le introduceați.
Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Exact!
Dl Paul Eduard Simion: Păi, ce facem? Dl Gâdiuță, dvs. sunteți de acord, vă întreb
sincer? Dvs. care știți foarte clar, că anii trecuți erați un mare susținător al deschiderii, al
transparenței, ce facem în momentul de față? Adică, discutăm de bani publici ai cetățenilor
sectorului 6. Comisia de buget nu a fost convocată de ieri până astăzi. Nu știm nimic despre acest
proiect.
Dl Lucian Dubălaru: OK, haideți să depășim momentul. O să ajungem la vot, dacă trece,
intră pe ordinea de zi, dacă nu, îl vom scoate.
Dl Constantin Tomescu, consilier local: Dl președinte, dacă intenționați să scoateți acest
proiect de pe ordinea de zi …
Dl Lucian Dubălaru: Nu intenționez. Avem de supus la vot cele două ordini de zi…
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Dl Constantin Tomescu, consilier local: Ați spus mai devreme că vreți să scoateți ceva
de pe ordinea de zi.
Dl Lucian Dubălaru: …ordinea de zi extraordinară, dvs. ca și consilieri aveți la dispoziție
votul. Apropo de voturi împotrivă, abțineri sau pentru. OK, haideți să depășim momentul, că deja
au trecut 30 de minute.
Supun la vot, ordinea de zi nr. 784/03.03.2022. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi
,,împotrivă”. ,,Abțineri”? 8 „abțineri” (d-na Butacu, dl Coșcodaru, dl Iacob, dl Pană, dl Petcu,
dl Simion E., d-na Surulescu, dl Tomescu). Voturi ,,pentru”? Cu 17 voturi ,,pentru”, ordinea de zi
a fost aprobată.
Supun la vot, ordinea de zi suplimentară nr. 794/08.03.2022. Voturi ,,împotrivă”?
8 voturi ,,împotrivă” (d-na Butacu, dl Coșcodaru, dl Iacob, dl Pană, dl Petcu, Dl Simion E.,
d-na Surulescu, dl Tomescu). ,,Abțineri”? O „abținere” (dl Desculțescu). Voturi ,,pentru”?
Vă rog, d-le secretar general să mă ajutați!
Dl Demirel Spiridon: 16 ,,pentru”.
Dl Lucian Dubălaru: Cu 16 voturi ,,pentru”, ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.
Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi
,,împotrivă”. ,,Abțineri”? 9 „abțineri” (d-na Butacu, dl Coșcodaru, dl Desculțescu, dl Iacob,
dl Pană, dl Petcu, dl Simion E., d-na Surulescu, dl Tomescu). Voturi ,,pentru”? Cu 16 voturi
,,pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.
Dl Lucian Dubălaru: Trecem la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, în vederea derulării
proiectului ,,Centrul de plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti
ai Şcolilor din România”.
Discuții dacă sunt, vă rog?
Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”? Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi
,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea subvenției, din
bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, în vederea derulării proiectului ,,Centrul Comunitar
Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”.
Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.
Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”? Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi
,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea subvenției, din
bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, în vederea derulării proiectului “Locuință maxim
protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Liviu”desfăşurat de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar.
Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot proiectul.
Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”? Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi
,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea subvenției, din
bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, în vederea derulării proiectului „Centrul Comunitar
Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
în parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a României.
Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.
Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”? Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi
,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea subvenției, din
bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022 ,în vederea derulării proiectului „Masa Bucuriei pe
Roți” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în
parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6.
Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.
Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”? Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi
,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
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Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea subvenției, din
bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022,în vederea derulării proiectului „Centrul de zi pentru
copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”.
Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.
Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”? Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi
,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea subvenției, din
bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, în vederea derulării proiectului Centru de Consiliere
şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc” Pași spre Independență” desfăşurat de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia
Filantropică „Metropolis”.
Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.
Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”? Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi
,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru reorganizarea centrelor de
zi de tip creșă, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 6 în structuri de creșă, unități de educație timpurie și îngrijire pentru copii de vârstă
antepreșcolară, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Sector 6.
Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul.
Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”? Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi
,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul
local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2022, ca
măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor
Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și
completările ulterioare.
Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.
Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”? Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi
,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației
tehnice, actualizată, faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului
General actualizat pentru construire spații destinate activităților școală după școală
(after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București.
Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.
Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”? Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi
,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației
tehnice, actualizată, faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului
General actualizat pentru construire spații destinate activităților școală după școală
(after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București.
Discuții dacă sunt?
Dl Eduard Simion: Dacă îmi permiteți, dl președinte!
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Simion Eduard!
Dl Eduard Simion: O întrebare atât pentru punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară, cât
și pentru acest punct, către executiv, Administrația Școlilor. La ce se referă mai exact acest punct?
Pentru că, repet, este ordinea de zi suplimentară a ședinței extraordinare și nu am avut parte de
aceste proiecte să le studiem mai devreme. Dacă ne poate spune cineva din executiv, Administrația
Școlilor, eventual, la ce fac referire mai exact aceste proiecte bune, de altfel pentru copiii din
Sectorul 6.
Dl Iulian Gheorghe, director executiv - Direcția Generală Investiții Publice: Bună
ziua, pot să intervin eu, dl președinte?
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl director!
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Dl Iulian Gheorghe: Da, sunt niște proiecte derulate de Primărie, sunt două clădiri de tip
(after-school) din proiectul ELENA, pentru care au fost reziliate contractele din cauza
incapacității constructorilor de a mai lucra în urma creșterilor foarte mari de prețuri și practic,
acum actualizăm devizele, și le actualizăm cu prețurile din piață, urmând să reluăm procedura.
Acesta este stadiul after-school-urilor de la Școlile nr. 193 și nr. 197, aceasta în cazul în care nu
ați avut timp să citiți, la acest lucru se referă.
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, d-le director!
Dl Eduard Simion: Mulțumesc și eu dl director, mă gândesc că aceeași procedură se poate
face și în ceea ce privește Cinematograful Favorit, să continuăm acest proiect bun.
Dl Lucian Dubălaru: Cu siguranță!
Dl Iulian Gheorghe: Da, da, este același stadiu, numai că încă nu s-a terminat de
actualizat proiectul. Acolo diferența este că lucrările au fost începute și trebuie actualizat
proiectul cu ceea ce s-a lucrat și s-a modificat pe parcurs, cu dispoziții de șantier, știți foarte bine
procedurile în cadrul derulării unui proiect de investiții.
Dl Eduard Simion: Da, mulțumesc frumos!
Dl Iulian Gheorghe: Urmează să vină și acolo indicatorii actualizați.
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumim frumos! Dacă nu mai sunt alte întrebări...
Dl Alexandru Teodor Bojdan: Am eu, dacă îmi permiteți!
Dl Eduard Simion: O secundă! Mai am o întrebare, deci aceasta înseamnă că aceste
două proiecte nr. 2 și nr. 3, în urma aprobării indicatorilor tehnico-economici se va demara o
procedură de licitație?
Dl Iulian Gheorghe: Da. Exact!
Dl Eduard Simion: Deci, nu se face pe niciun acord-cadru existent? Nu știu, la școli, la
investiții...
Dl Iulian Gheorghe: Nu, sunt proiecte derulate de primărie și nu avem acord-cadru
pentru așa ceva, mai ales că, în general, obiectivele de investiție ale primăriei sunt distincte, și
atunci, aici, vom scoate o procedură pentru cele două obiective, o procedură de licitație.
Dl Eduard Simion: OK, mulțumesc!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! Dl Bojdan, vă rog!
Dl Alexandru Teodor Bojdan: Da, mulțumesc d-le președinte! Două întrebări pentru
ambele proiecte, am. Prima, vizează alocarea bugetară din lista obiectivelor aprobate pentru
bugetul local, am observat că pentru fiecare dintre unități, de fapt pentru nr. 197, a fost alocată
suma de 9,56 milioane lei și pentru nr. 193, suma de 9,659. Acum, să înțelegem că restul până
la valorile aprobate de noi astăzi, pe care urmează să la aprobăm astăzi, vor fi bugetate pentru
anul 2023?
Dl Iulian Gheorghe: Da, desigur, pentru că este un proiect pe care îl licităm pe
executare și execuție, deci după terminarea procedurii de licitație și semnarea contractului cu cel
care va câștiga, va urma o fază de două luni de proiectare și dacă lucrurile merg foarte bine în
execuție, în a doua jumătate a anului estimăm că aceste sume prevăzute în buget ar putea fi
cheltuite, nu mai mult, restul urmând să se finalizeze în cursul anului viitor.
Dl Alexandru Teodor Bojdan: OK! Mulțumesc pentru confirmare, am bănuit, pentru
că am observat termenul de 24 de luni. A doua întrebare, este specifică pentru Școala nr. 197,
de asemenea, în lista de obiective de investiții aprobat apare o linie bugetară sală de sport cu
bazin inclus în incinta Școlii nr. 197. Care este situația acestui proiect și dacă va fi avansat după
finalizarea lucrărilor pentru proiectul actual?
Dl Iulian Gheorghe: După câte țin eu minte, la buget s-a prins o sumă minimă în dreptul
lui..
Dl Alexandru Teodor Bojdan: O mie lei, da!
Dl Iulian Gheorghe: O mie de lei. Ideea este că aici, primăria are niște proiecte pentru
care poate fi demarată o procedură de licitație în măsura în care consiliul decide să se aloce
sumele respective, pe de altă parte, se caută finanțări de la bugetul local sau din surse externe.
Dl Lucian Dubălaru: Aici, din câte știu, Administrația Școlilor a depus documentație
la C.N.I. pentru această sală de sport.
Dl Iulian Gheorghe: Dl președinte, cred că este altceva, față de ce se referă dl Bojdan,
față de poziția pe care a văzut-o în buget, acela este un proiect pe care îl are primăria.
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Administrația Școlilor, de asemenea, a depus pentru proiectele tip ale C.N.I.-ului. Avem și noi
un proiect propriu cu bazin și sală de sport deasupra, pe care îl putem începe în măsura alocărilor
bugetare, dar aceasta este o decizie a consiliului.
Dl Alexandru Teodor Bojdan: OK! În concluzie, dacă se găsesc resurse financiare, cele
două proiecte pot fi desfășurate în paralel?
Dl Iulian Gheorghe: Da, da, spațiul permite.
Dl Alexandru Teodor Bojdan: Aceasta voiam să aflu. Mulțumesc mult!
Dl Lucian Dubălaru: Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu mai sunt alte întrebări,
supun la vot proiectul.
Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”? Nu sunt. Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi
,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe
teritoriul administrativ al Sectorului 6”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al
Sectorului 6 nr. 2/30.01.2020.
Discuții dacă sunt?
Dl Eduard Paul Simion: Dacă îmi permiteți, dl președinte!
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Simion!
Dl Eduard Paul Simion: Mulțumesc frumos! Având în vedere că discutăm despre un
proiect extrem de important pentru siguranța cetățenilor sectorului 6 și discutăm despre
monitorizare video în cadrul acestui proiect, aș dori să aflăm și noi, Consiliul Local al
Sectorului 6, inclusiv cei care ne urmăresc pe facebook, și o părere avizată din partea conducerii
Poliției Locale Sector 6. Care este motivul pentru care acest proiect nu a așteptat să fie dezbătut
de către consilierii locali ai sectorului 6 și de către membrii comisiei de buget din cadrul Consiliul
Local al Sectorului 6? Mulțumesc frumos!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, dl Simion! Nu știu dacă avem un reprezentant
de la Poliția Locală, dacă nu, o să le solicităm un răspuns în scris, ulterior, pentru că nu cred că au
fost invitați, neavând un proiect.
Dl Eduard Paul Simion: Discutăm despre un proiect de monitorizare video.
Monitorizarea video, din câte știu eu, conform legii, se face de către organele abilitate de control.
Dl Lucian Dubălaru: Am înțeles, dar aici discutăm despre actualizarea indicatorilor, până
la implementare..., mai este. Dacă este cineva de la Poliția Locală? Nu este. OK! O să solicităm
un punct de vedere în scris legat de întrebarea dvs..
Dl Eduard Paul Simion: Dl președinte, am înțeles, vă mulțumesc frumos! Nu mi se pare
în regulă să nu ne răspundeți, nu dvs., executivul, la astfel de întrebări importante. Repet, proiect
de monitorizare video, siguranța cetățenilor sectorului 6, organ abilitat ca să execute aceste servicii
sunt colegii de la poliția locală și nu avem niciun răspuns din partea dânșilor. Eu sunt convins că
și dânșii au lucrat la acest proiect și la această suplimentare de indicatori tehnico-economici.
D-na Simona Butacu: Dar de ce nu putem suna pe cineva, dl președinte? Că ce ne spuneți
dvs., soluția oferită de dvs., să ne răspundă în scris, ulterior votului, nu mi se pare că poate ajuta
cu ceva. Noi vrem să știm cum votăm! Deci, cred că avem capacitatea să dăm un telefon să poată
interveni cineva de la Poliția Locală care să ne poată lămuri, foarte simplu.
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Dacă îmi permiteți d-na consilier, se poate?
D-na Aurelia Surulescu: Care este urgența, dacă ei nici măcar nu sunt prezenți să susțină
proiectul?
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: În primul rând, proiectul, așa cum știți, este derulat de
primărie prin Direcția de Investiții, ei gestionează procedura de atribuire și toată partea aceasta
birocratică de dinainte de implementare. Poliția Locală va fi beneficiară, cel care va beneficia de
acest sistem, care îl va operaționaliza și care își va organiza activitatea ținând cont de acest sistem
de supraveghere. Până când Poliția Locală va putea face lucrurile acestea, trebuie să trecem prin
partea aceasta administrativă, deci răspunsurile cred că nu sunt la Poliția Locală, cât la Direcția
de Investiții sau Direcția de I.T. care cred că sunt prezenți aici și ar putea să...
Dl Eduard Paul Simion: D-na viceprimar, îmi cer scuze că vă întrerup! Beneficiarul
acestui proiect este cetățeanul sectorului 6, în niciun caz Poliția Locală a Sectorului 6,
Poliția Locală a Sectorului 6 sunt cei care pun în aplicare acest proiect.
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Dl Lucian Dubălaru: Dl Simion, nu răstălmăciți cuvintele!
Dl Eduard Paul Simion: Păi nu, d-na viceprimar a spus că beneficiarii sunt Poliția Locală.
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Dl Simion are dreptate. Beneficiarii tuturor proiectelor
trecute prin acest consiliu sunt cetățenii sectorului 6, dar până una, alta, cei care vor operaționaliza
sistemul și-l vor folosi astfel încât cetățenii să fie în siguranță, va fi într-adevăr, Poliția Locală,
dar până ajungem acolo, trebuie să finalizăm procedura de atribuire, eu asta am înțeles de la...
D-na Simona Butacu: D-na viceprimar, eu înțeleg, mă scuzați că intervin! Am înțeles
perfect ce spuneți, dar ne poate lămuri cineva, nu știu, Direcția de Investiții sau cine considerați
că ne poate lămuri, noi asta întrebăm, care este urgența acestui proiect, de ce ni se pune pe repede
înainte fără să avem timp să studiem acest proiect?
Dl Lucian Dubălaru: Am mai discutat o dată la începutul ședinței și reluăm discuția.
D-na Simona Butacu: Păi nu ne-ați lămurit, nu știm care este concret urgența, nu
respectați legea, repet. Cum să puneți așa ceva pe o ordine suplimetară a unei ședințe
extraordinare? Era jihad dacă se întâmpla așa ceva în administrația trecută. Dl primar cred că se
tăvălea în toate studiourile tv, dacă făcea așa ceva administrația Firea, deci vă rog frumos,
explicați-ne concret, legal, care este urgența ca să putem vota în cunoștință de cauză. Dl președinte,
îmi cer scuze, dar nu ne spuneți să ni se răspundă în scris după ce votăm. Este lipsă de respect,
dacă ne poziționați așa!
Dl Lucian Dubălaru: Nu am spus nimic! D-na Butacu nu îmi puneți cuvinte în gură pentru
că nu am spus așa ceva.
D-na Simona Butacu: Ați spus ca Poliția Locală să îi dea colegului meu, Eduard Simion,
un răspuns în scris.
Dl Lucian Dubălaru: Dvs. solicitaserăți, apropo de a ne învârti în jurul cozii, să zic așa,
dvs. ați identificat Poliția Locală ca și beneficiar, cu referire la beneficiarul, ne-am dus la
cetățeanul sectorului 6.
D-na Simona Butacu: Inițiatorul! Să ne spună inițiatorul, atunci!
Dl Lucian Dubălaru: Dl director Vali Bunea a intervenit la începutul ședinței și v-a
explicat.
D-na Simona Butacu: Incoerent un pic, că nu am înțeles unde este urgența.
Dl Lucian Dubălaru: Aceasta spun, v-a răspuns la aceste întrebări. Acum le reluăm,
bănuiesc că nu reluăm discuția din nou de la începutul ședinței.
Dl Traian Pană, consilier local: Dl președinte, dacă îmi permiteți, Traian Pană, îmi cer
scuze, față de colega mea! La începutul ședinței, dvs. ați spus că putem discuta despre acest proiect
când ajungem la proiect. Nu încercați să întoarceți toată discuția, că nu suntem avocați. Efectiv,
colega v-a solicitat ceva, vă rog să aprobați și să nu vă mai depășiți atribuțiile de președinte, să
răspundeți și în locul d-lui Secretar și în locul colegilor din executiv. Deci, vă rog frumos să vă
limitați la atribuțiile pe care le aveți și să le permiteți colegilor din administrație să răspundă!
Vă mulțumesc!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, dl Pană! Vă rog, dl Desculțescu!
Dl Alexandru Desculțescu: Întrebarea mea este, care sunt avizele comisiilor de
specialitate pentru acest proiect, văd că sunt comisiile 1 și 5 în ordinea de zi.
Dl Lucian Dubălaru: Avizul comisiei 5 este favorabil, dl Desculțescu.
Dl Alexandru Desculțescu: Și avizul comisiei 1?
Dl Eduard Paul Simion: Comisia 1 nu a fost convocată, dl Desculțescu, ceea ce am spus
la început. Discutăm despre indicatori.
Dl Alexandru Desculțescu: Eu întreb! Văd în proiectul ordinii de zi suplimentare, în
anexa aceea, că sunt comisii de specialitate indicate, pentru acest proiect, comisiile 1 și 5.
Dl Secretar general, pentru a fi supus aprobării un proiect în Consiliul Local, nu este necesar să
existe un aviz al comisiilor de specialitate, unde acest proiect a fost trimis pentru avizare?
Dl Demirel Spiridon: Dl consilier, pentru a fi supus proiectul în discuția Consiliului Local
trebuie să aibă cel puțin un aviz al comisiilor de specialitate.
Dl Alexandru Desculțescu: Deci, doar unul, nu de la toate care sunt invocate?
Dl Demirel Spiridon: Cel puțin un aviz și v-am menționat avizul comisiei 5 care este aviz
favorabil, fără amendament.
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Dl Eduard Paul Simion: Domne‵, dar nu este în regulă, discutăm despre bani publici,
discutăm despre rectificarea unui indicator tehnico-economic, suplimentarea unor indicatori
tehnico-economici din banii Primăriei Sectorului 6, majorarea indicatorilor tehnico-economici.
Nu se poate să nu fie convocată ședința de comisie. A avut tot timpul din lume președintele
comisiei să convoace. OK, ni s-a dat ieri, de exemplu, ordinea de zi suplimentară, dar de ieri până
astăzi se putea convoca măcar să discutăm cu executivul despre acest proiect. Domne‵, pe ce au
solicitat încă 9% în plus, care este motivul pentru care au solicitat? Noi nu știm nimic despre
această suplimentare, despre această majorare a indicatorilor. Este anormal ce se întâmplă, pe
cuvântul meu de onoare este anormal!
D-na Aurelia Surulescu: Avizul comisiei 1 era esențial pentru acest proiect, fiind vorba
de bani.
Dl Eduard Paul Simion: Mă scuzați, nu știu ce se întâmplă la mine nu se mai aude nimic.
Colegii ceilalți, auziți ceva?
Dl Lucian Dubălaru: Mă auziți?
Dl Eduard Paul Simion: Acum da, dl Dubălaru.
Dl Lucian Dubălaru: Da. OK! Vă rog, cei din executiv să răspundă întrebărilor!
Dl Eduard Paul Simion: Dl președinte, eu cred că funcția de Secretar general al Primăriei
Sectorului 6, ne conferă o siguranță și ne bazăm pe această funcție, cel puțin așa cum scrie în fișa
postului, având în vedere legalitatea acestor proiecte. Discutăm despre bani publici, banii
cetățenilor sectorului 6, despre majorarea acestor indicatori. Nu e normal ca această propunere de
majorare a acestor indicatori să treacă implicit prin comisia de buget? Dl Secretar, ce părere aveți
dvs., așa profesional vă întreb, nu era normal ca acest proiect să treacă prin comisia de buget că
discutăm de bani publici, de majorarea acestor indicatori?
Dl Lucian Dubălaru: Dl Secretar general, vă rog!
Dl Eduard Paul Simion: Mai ales prin comisia de buget.
Dl Demirel Spiridon: Dl consilier, nu îmi permit să îmi dau cu părerea, însă ce pot să vă
spun cu certitudine, este că a fost solicitat avizul comisiei 1 de buget. Există adresă în sensul
acesta.
Dl Eduard Paul Simion: Și de ce nu s-a constituit comisia de buget? De ce nu a fost
convocată?
Dl Demirel Spiridon: Nu pot să răspund eu la întrebarea aceasta.
Dl Traian Pană: Eu cred că a fost convocată prea din scurt, d-le Secretar, dacă îmi
permiteți, și tocmai de aceea nu a avut timpul legal pentru a convoca ședința, președintele de
comisie, știu prea bine procedura din mandatul trecut, știu ce înseamnă să fii președinte de
comisie, legal se constituie cu 3 zile înainte, știți prea bine și dvs. partea juridică, nu trebuie să vă
transmit eu lucrul acesta, a fost prea din scurt, eu așa cred, tocmai de aceea, nu că aș vrea să iau
apărarea președintelui de comisie, dar un președinte a respectat legea, celălalt nu, convocând-o pe
repede înainte. Vă mulțumesc!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc și eu! Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog!
Dl Eduard Simion: Eu am o întrebare pentru dl viceprimar, în calitatea dânsului de
viceprimar, cum i se pare transparența acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi suplimentară a
unei ședințe extraordinare? Mulțumesc!
Și dacă se poate încă o intervenție, pentru că, din nou, eu nu aud nimic, poate ceilalți colegi
aud intervențiile executivului, dl secretar, dvs. trebuia să verificați ca proiectele să îndeplinească
toate avizele comisiilor, dvs. sunteți cel care contrasemnează convocatorul acestei ședințe
extraordinare, ca de altfel toate ședințele de consiliu.
Dl Demirel Spiridon: Dl Simion Eduard, mai repet o dată ceea ce i-am răspuns
d-lui Desculțescu și d-lui Pană, că obligativitatea pentru a promova un proiect de hotărâre pe
ordinea de zi, este să aibă cel puțin un aviz al comisiilor de specialitate ale consiliului local, în
speță, acesta are avizul comisiei juridice.
Dl Eduard Simion: Am și eu o întrebare. De ce nu ați convocat, de exemplu, comisia de
A.D.P., că ele vor fi montate pe domeniul public?
Dl Demirel Spiridon: Păi, proiectul este promovat și gestionat de Direcția de Investiții și
în aceste condiții aveam la îndemână cele două comisii, comisia 1 și comisia 5.
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Dl Eduard Simion: Dl Secretar, sunt convis că v-ați dat seama, eu am pus o întrebare,
doar așa, bazată pe răspunsul dvs., care știți și dvs, nu este în regulă răspunsul pe care l-ați dat.
Dl Demirel Spiridon: La faza aceasta vorbim doar de indicatorii tehnico-economici, nu
de proiect, nu de locurile unde se vor amplasa aceste camere.
Dl Eduard Simion: Repet, întrebarea a fost pusă pe măsura răspunsului dvs.. Mulțumesc!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! Vă rog, d-le director!
Dl Valeriu Florin Bunea: Acest proiect a fost aprobat, da, indicatorii au fost votați, da, în
2020, acum doar venim cu actulizare la acei indicatori, actualizare care vine în urma situației
epidemiologice ce a avut loc. Acest lucru a generat o criză a disponibilității a diferitelor cipuri,
componențe esențiale, a echipamentelor I.T., cred că toată lumea este de acord cu aceasta și am
ajuns în acest punct în care trebuie să venim, pentru a putea implementa acest proiect, și să votăm
noii indicatori, cred că toată lumea este de acord că este un proiect vital pentru Sectorul 6.
D-na Simona Butacu: Care este urgența, dl director? Concret, urgența, conform legii?
Se pare că nu prea aveți un răspuns!
Dl Alexandru Desculțescu: Îmi permiteți? Reformulez întrebarea d-nei Butacu, care este
urgența, sub forma următoare: Ce anume nu putem rezolva, aprobând acest proiect sau supunând
acest proiect aprobării, peste 2, 3 săptămâni când este ședința ordinară, de trebuie să-l aprobăm
astăzi? Care este diferența între, neapărat astăzi, sau peste 2, 3 săptămâni?
D-na Simona Butacu: Mulțumesc fumos, dl Desculțescu! Aveți dreptate, mulțumesc!
Dl Eduard Simion: O completare, dacă îmi permiteți, dl Desculțescu, mai ales că acest
proiect stă de 8 luni de zile.
Dl Ștefan Viorel Florescu: Dl președinte, dacă îmi permiteți? Haideți să trecem la vot, că
lucrurile acestea s-au mai discutat și înainte de ordinea de zi și cred că ne repetăm așa doar de
dragul de a lungi ședința de consiliu extraordinară. Vă rog frumos, mai avem și treabă, dacă cineva
nu are treabă, să vină că avem un tir de încărcat de ajutoare. Eu, plec personal în Ucraina,
poimâine, cine nu are treabă în Bucureți să vină că îl iau cu mine în Ucraina. E redundant așa să
stăm să asistăm la o ședință de consiliu la niște întrebări care s-au repetat de cinci ori până acum,
adică nu este normal. Proiectul trece sau nu trece, rămâne de văzut.
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, dl Florescu! Supun la vot închiderea discuțiilor
pe acest subiect. Voturi ,,împotrivă”?
Dl Eduard Simion: Eu sunt ,,împotrivă”, pentru că nu am primit răspunsurile la întrebările
noastre. Ați supus la vot, închiderea discuțiilor pentru acest proiect, da?
Dl Lucian Dubălaru: Da.
Dl Eduard Simion: Eu sunt ,,împotrivă” că nu mi s-a răspuns.
Dl Lucian Dubălaru: Ok.
Dl Eduard Simion: Nici mie, nici colegei mele!
Dl Constantin Tomescu, consilier local: Este un proiect bun care l-am început acum
câtiva ani de zile, numai că trebuie să avem grijă, să respectăm toate procedurile legale.
Dl Lucian Dubălaru: Voturi ,,împotrivă”? 8 voturi ,,împotrivă” (dl Bordei, d-na Butacu,
dl Coșcodaru, dl Iacob, dl Pană, dl Petcu, dl Simion E., d-na Surulescu). ,,Abțineri”? Nu sunt.
Voturi ,,pentru”? Cu 18 voturi ,,pentru”, discuțiile au fost închise pentru acest subiect.
Supun la vot proiectul. Voturi ,,împotrivă”? 9 voturi (dl Bordei, d-na Butacu,
dl Coșcodaru, dl Iacob, dl Pană, dl Petcu, dl Simion E, d-na Surulescu, dl Tomescu). ,,Abțineri”?
O abținere (dl Desculțescu). Voturi ,,pentru”? Cu 16 voturi ,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Vă mulțumesc frumos! Declar ședința închisă, vă doresc o primăvară minunată!

Preşedinte de ședință,

Secretar general al Sectorului 6,

Lucian Dubălaru

Demirel Spiridon
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