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PROCES - VERBAL 

Încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 6 
din data de 10.02.2022 

 
 Lucrările şedinţei au început la ora 17:00 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. Dl Sorin Petcu a lipsit. 
 Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 s-a făcut în scris prin Dispozitia 
Primarului Sectorului 6, nr. 670/04.02.2022, 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. 702/09.02.2022, ordinea de zi a ședinței din 
data de 10.02.2022 a fost suplimentată cu un  proiect 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 07.02.2022, 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. 

Comisii de 
specialitate 

ale C.L. 
Sector 6  

PROIECT ORDINE DE ZI 

1. nr. 1 și nr. 
5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 
al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022. 

2. 

nr.1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 
nr. 88 din 08.05.2018 privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă 
energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public 
Buildings-D6EEPB)” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

Nr. 
crt 

Comisii de 
specialitate 
C.L. Sector 

PROIECT ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 

1. 
nr. 5 și nr. 

6 

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 278/2021 privind 
aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare din  Sectorul 6 al Municipiului București și aprobarea modului de 
delegare a activităților de salubrizare. 
 

 
Dl Lucian Dubălaru, președinte de ședință: Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri!  

Bănuiesc că ne-am logat toți, o să-l rog pe dl Secretar general să efectueze prezența și să ne 
comunice dacă avem cvorum și câți suntem. Vă rog, d-le Secretar general! 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  
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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 23 
de consilieri locali în mediul on-line, din 27 de consilieri în funcție. Dl Sorin Petcu lipsește.             
Dl Bordei, dl Adrian Simion și dl Tomescu au probleme tehnice și nu s-au putut conecta în 
momentul efectuării prezenței. 
 D-le președinte, aveți cuvântul! 
 Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, d-le Secretar general! Bună ziua doamnelor și 
domnilor consilieri! Ședința de astăzi a fost convocată prin dispoziția d-lui primar,                      
nr. 670/04.02.2022 și suplimentată prin dispoziția nr. 702/09.02.2022 privind suplimentarea 
ordinii de zi a  ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 6  din data de 10.02.2022 
și a fost publicată în ziarul Adevărul din data de  07.02.2022. 

Supun la vot ordinea de zi nr. 670/04.02.2022.  
 Dl Paul Eduard Simion, consilier local: D-le președinte, dacă se poate,  aș dori să pun 
doar o întrebare înainte de vot! 

Dl Lucian Dubălaru: Vă rog! 
Dl Paul Eduard Simion: Am doar o întrebare de pus catre dl Secretar, e o întrebare 

personală, dacă sau în baza cărei legi putem adopta, vota bugetul pentru anul 2022 într-o ședință 
extraordinară. Mulțumesc frumos!  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc și eu! D-le Secretar general, vă rog! 
Dl Demirel Spiridon: Nu specifică Codul administrativ că bugetul se poate adopta într-o 

ședință ordinară sau extraordinară. Se supune la vot într-o ședință a consiliului local, care poate fi 
atât extraordinară cât și ordinară. 

Dl Paul Eduard Simion: Am înțeles! Mulțumesc frumos! 
Dl Demirel Spiridon: Cu plăcere! 
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc și eu! 

  Revenim la vot. Ordinea de zi nr. 670/04.02.2022. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi 
,,împotrivă”. ,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”. Voturi ,,pentru”? Cu 23 de voturi ,,pentru”, ordinea 
de zi a fost aprobată. 
 Supun la vot ordinea de zi suplimentară nr. 702/09.02.2022. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt 
voturi ,,împotrivă”. ,,Abțineri”? O „abținere”. ( dl Pană).  

Dl Traian  Pană, consilier local: Abținere, deoarece a fost timpul prea scurt de când         
ne-a fost transmisă ordinea de zi suplimentară și nu știu dacă întrunește condițiile legale. Aș dori 
să ne răspundă dl Secretar general. 

Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-le Secretar general! 
Dl Demirel Spiridon: Dl consilier, proiectul întrunește condițiile art. 138, are tot ce îi 

trebuie, atât referat de aprobare, raport de specialitate, cât și avizul comisiilor 5 și 6.  
Dl Traian  Pană: Nu, pe mine mă interesa perioada, dacă întrunește condițiile legale, cu 

cât timp se convoacă legal, de când s-a convocat și când a fost introdus proiectul suplimentar și 
ordinea de zi suplimentară, dacă întrunește condițiile legale, atât voiam să spuneți, dacă este legal 
sau nu. 

Dl Demirel Spiridon: Din moment ce o aveți suplimentar pe ordinea de zi, întrunește 
condițiile legale.  

Dl Traian  Pană: Cu cât timp înainte se transmite consilierilor un proiect care este supus 
dezbaterii pentru ordinea de zi, conform ordonanței?  

Dl Demirel Spiridon: Nu știu la ce vă referiți când spuneți cu câte zile înainte. Din 
moment ce apare ordinea de zi, automat se transmite și proiectul de hotărâre. 

Dl Traian  Pană: Este suplimentară, ați văzut că în primele două proiecte am votat ordinea 
de zi, legal. Eu vă întreb dacă întrunește legalitatea, timpul de când ați transmis proiectul 
suplimentar pentru ordinea de zi, dat fiind faptul că nu este ședință de îndată, știți prea bine că nu 
mai există acest termen, este ședință extraordinară. Întrunesc cele 5 zile de când ați trimis proiectul 
și până îl supunem la vot? 

Dl Demirel Spiridon: Este suplimentar, introdus pe ordinea de zi. Nu înseamnă că trebuie 
să aibă cele 5 zile, este un proiect care apare suplimentar, cu o modificare asupra unui studiu de 
oportunitate, pe care deja consiliul l-a votat. 

Dl Traian  Pană: Da, bun, eu mă abțin la proiectul acesta. 
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Dl Demirel Spiridon: Proiectul poate veni și în timpul ședinței, bineînțeles, de către 
executiv sau poate de către dvs., consilierii. 
 Iulian Mihai Coșcodaru, consilier local: Bună ziua! Aș avea și eu o întrebare, vă rog 
frumos, d-le Secretar general! 

Dl Demirel Spiridon: Vă rog! 
Iulian Mihai Coșcodaru: Pe acest subiect, referitoare la modalitatea de convocare a 

consilierilor în ședințele comisiilor de specialitate! Cu cât timp înainte trebuie convocată legal, o 
ședință de comisie de specialitate? Îmi puteți răspunde, vă rog frumos?  

Dl Demirel Spiridon: Da, dar și dvs. aveți posibilitatea să verificați în legislație că sunt 3 
zile de convocare ale comisiei, iar ele se pot convoca și extraordinar, atunci când sunt probleme 
de rezolvat, ale comunității. 

Dl Iulian Mihai Coșcodaru: Deci, să înțeleg așa, că după cum spuneți dvs., vi se pare 
normal ca ședința comisiei nr. 5, comisia juridică, să fie convocată în data de 09.02.2022, la ora 
18:00, iar anunțul să fie făcut la ora 18:00, corect?  

Dl Demirel Spiridon: Aici sunt probleme de regulament al dvs., nu vreau eu să intervin 
în această problemă.  

Dl Constantin Alin Copaci, consilier local: D-le președinte, o să vă rog, să-mi permiteți 
să vorbesc despre acest aspect, dar în timpul proiectului, din respect pentru colegi. Mulțumesc!  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-le consilier Copaci! Să revenim la vot. Intrăm în 
procedură de vot. Vă rog! Ordinea de zi suplimentară nr. 702/09.02.2022.  O secundă...vă rog să 
verificați... dl Simion Adrian? A intrat on-line. Două secunde, să modificăm și prezența. Și                 
dl Tomescu, vă rog, dacă s-a alăturat? Prezent și dl Tomescu. Dl Bordei, știți ceva de dânsul?                 
(nu reușește să se logheze). 

Dl Demirel Spiridon: În aceste condiții, suntem 25 de consilieri prezenți. 
Dl Paul Eduard Simion: L-am sunat pe dl Bordei, mi-a spus că intră de îndată. 
Dl Lucian Dubălaru: OK! Până atunci rugămintea este să ne faceți atenți când se loghează 

dânsul, dacă nu o face chiar dânsul, să putem să modificăm prezența. Momentan, suntem 25 de 
consilieri din 27. 

Votul pentru ordinea de zi suplimentară. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi ,,împotrivă”. 
,,Abțineri”? 7 „abțineri” (d-na Butacu, dl Coșcodaru, dl Iacob, dl Petcu, dl Pană, dl Simion E,        
d-na Surulescu). Voturi ,,pentru”? Cu 18 de 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”? 7 „abțineri”. (d-na Butacu, dl Coșcodaru, dl Iacob, dl Petcu, dl Pană,                
dl Simion E, d-na Surulescu). Voturi ,,pentru”? Cu 18 voturi ,,pentru”, ordinea de zi suplimentară 
a fost aprobată. 

Aș vrea să vă propun aceeași modalitate ca la ședința trecută, în sensul că dacă nu sunt 
discuții generale, să trecem la votarea proiectelor în ansamblul lor. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt 
voturi ,,împotrivă”. ,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”. Voturi ,,pentru”? Cu 25 de voturi ,,pentru”, 
propunerea  a fost aprobată.  

Dl Niculaie Bordei, consilier local: 26, d-le președinte! 
Dl Lucian Dubălaru: Bine ați venit, dl Bordei! Vă rog, d-le Secretar general, să modificați 

prezența. Suntem 26 de consilieri din 27.  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al 

subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022. 

Discuții, dacă sunt, vă rog!  
Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță, viceprimar: Dacă îmi permiteți, d-le președinte! 
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-le viceprimar! 
Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Vă mulțumesc! Am un amendament pe care aș dori să-l 

fac la proiectul de buget.  
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog!  
Dl Alexandru Valeriu  Gâdiuță: El a fost transmis și pe e-mail către colegii consilieri, a 

fost depus și în scris. Dacă îmi permiteți, i-aș da citire în ședință.  
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-le viceprimar! 
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Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Vă mulțumesc! Avem următoarele propuneri de 
introduceri și voi începe la bugetul Administrației școlilor: 

 
1. Linie de buget pentru achiziția de centrale termice (40.000)  pe 65.02 – 15 grădinițe  

Se vor introduce în bugetul 65.02, în vederea achiziției de centrale termice, subcapitolul 
65.02.03.01  pe articolul 71.01.02- Mașini, echipamente și mijloace de transport – suma de 
600.000 lei,  – se elimină de la 51.02, art. 71.01.30 investiții: 

1. Expertiză tehnică Colegiul Național Grigore Moisil, în valoare de 100.000 lei; 
2. Expertiză tehnică Colegiul Economic Constantin C.Kirițescu, în valoare de 100.000 lei; 
3. Expertiză tehnică Colegiul Tehnic Ghe. Asachi, în valoare de 100.000 lei;  
4. Expertiză tehnică Liceul Tehnologic Petru Poni, în valoare de 100.000 lei; 
5. Expertiză tehnică  Școala Gimnaziala nr. 117, în valoare de 100.000 lei; 
6. Expertiză tehnică Școala Gimnaziala Sf. Calinic de la Cernica/nr. 164, în valoare                      

de 100.000 lei; elemente ce au fost prinse în alte studii anterior făcute. 
 
2. Proiectul Tehnic  pentru arhitectură plus instalații interior  pentru 7 obiective de la 

investiții  

Se vor introduce în bugetul  Administrației Școlilor 51.02 pe articolul 71.01.30- Alte active fixe 
– 500.000 lei  după cum urmează: 

 PT  Școala Nr. 309 – 70.000 lei 
 PT Liceul Petru Poni – 70.000 lei  
 PT Grădinița nr. 230 - 70.000 lei  
 PT Grădinița nr. 274 – 70.000 lei  
 PT Grădinița nr. 208 – 70.000 lei   
 PT Grădinița Paradisul Piticilor – 70.000 lei  
 PT Școala 117 – 80.000 lei 

 De asemenea, se elimină din bugetul investiții cap. 71.01. 30 – 500.000 lei  
Expertiză tehnică Școala Gimnazială Sf.Andrei/ nr 172, în valoare de 100.000 lei; 
Expertiză tehnică Școala Gimnazială Sf. C-tin și Elena/ nr.176, în valoare de 100.000 lei; 
Expertiză tehnică Școala Gimnazială nr.197, în valoare de 100.000 lei; 
Expertiză tehnică Școala Gimnazială Adrian Paunescu/ nr.205, în valoare de 100.000 lei; 
Expertiză tehnică Școala Gimnazială C-tin Păunescu/ nr 11, în valoare de 100.000 lei; 
3. Achiziție containere– 20 clase – 3.300.000 lei 
Se vor introduce  în bugetul  51.02 -  3.300.000 lei, cap. 71.01.03- Mobilier, aparatură birotică şi 
alte active corporale  - se diminuează cu suma de 3.300.000 lei  din bugetul AS6 cap.51.02 Titlul 
Bunuri si Servicii art. 20.02 
 

4. Se introduce la bugetul cap. 65.02.03.02, Titlul I – cheltuieli de personal, art. 10.01.11   
suma de 5 000 000 lei, se vor diminua următoarele: 

 Buget D.G.I.T.L. – Titlul bunuri si servicii, art 20.01.30 se diminuează cu 700.000 
de lei ,  

 Buget D.G.A.S.P.C. Titlul  bunuri si servicii, art 20.01.30 se diminuează cu                
2 000000 lei la subcapitol 68.02.50 

 Buget Administrația Școlilor 51.02 - Titlul Bunuri si Servicii art. 20.02 se 
diminuează cu 2 300 000 lei. 
 

5. Se suplimentează  la bugetul 65.02.03.02 Titlul II Bunuri și servicii pe  art. 20.01.30 
– Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare suma de 2.700. 000 lei și se 
diminuează de la 51.02 (Administrația Școlilor) Bunuri și servicii  Titlul 20.02 
Reparaţii curente  cu suma de 2.300.000 lei. Restul de 400. 000 lei se iau din 
eliminarea de la Titlul 71.01.30 tot de la 51.02 următoarelor poziții:  
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Expertiză tehnică Școala Gimnazială Sf. Maria  nr. 2, în valoare de 100.000 lei; 
Expertiză tehnică Gradinița nr.208, în valoare de 100.000 lei; 
Expertiză tehnică Gradinița nr.230, în valoare de 100.000 lei; 
Expertiză tehnică Gradinița nr.274, în valoare de 100.000 lei; 
 
6. Modificat text la 51.02  Titlul  71.01.30- Alte active fixe  și devine: 
Lista obiective investiții finantate din bugetul local  -   Cheltuieli de expertiză, proiectare și 
de executie privind consolidarile și interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor 
produse de acțiuni accidentale și calamitati, precum și cheltuielile legate de realizarea 
acestor investiții.  
 
Punctul 2 se modifică din:  
,,Expertiză tehnică pentru Școala Gimnazială nr. 168 în vederea accesării de fonduri europene”  
în” SF pentru demolare la Școala nr. 168 în vederea reconstruirii” – și suma rămâne aceeași – 
59.000 lei . La versiunea anterioară ce spunea  ,,Expertiză tehnică pentru Școala Gimnazială                      
nr. 168 în vederea accesării de fonduri europene”. 
 

Buget D.G.I.T.L. :  

La articolul bugetar 71.01.02 se modifică în lista de investiții la pozitia C " Alte cheltuieli de 
investiții" " Dotari independente" astfel: 
- scade poziția 1 " laptopuri și calculatoare" cu 42 mii lei și se introduce poziția 2 " echipament 
V.P.N." cu 42 mii lei 
 
Buget Primărie Sector 6 

 Diminuarea cu 470 mii lei a Cap. 70.02 – Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică,                
lit. B – Lucrări noi, poziția nr. 1 – Reabilitare termică a imobilelor multietajate Sector 6, 
inclusiv consultanță și cote de risc. 

 Suplimentarea cu 160 mii lei a Cap. 67.02 – Cultură, Recreere și Religie,                      
lit. C – Alte cheltuieli de investiții, c - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de 
investiții, poziția nr. 5 - Actualizare PT Cinematograf Giulești. 

 Modificarea denumirii obiectivului Actualizare PT Cinematograf Giulești aflat la            
Cap. 67.02 Cultură, Recreere și Religie, lit. C – Alte cheltuieli de investiții, c - Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor 
studii aferente obiectivelor de investiții, poziția 5 în Documentație tehnico - economică 

Cinematograf  Giulesti. 
 Introducerea unui nou obiectiv de investiții la Cap. 84.02 – Transporturi,                      

lit. C – Alte cheltuieli de investiții, c - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de 
investiții, poziția nr. 77. Documentație tehnico-economică Modernizare sistem rutier 
Strada George Ranetti și majorarea cu suma de 160 mii lei. 

 Introducerea unui nou obiectiv de investiții la Cap. 84.02 – Transporturi,                      
lit. C – Alte cheltuieli de investiții, e –  Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, 
determinari seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate 
investițiilor, poziția nr. 3 - Întocmire documentație în vederea identificării situației juridice 
necesare pentru demararea procedurilor de expropriere pentru parcare str. George Ranetti 
și majorarea cu suma de 150 mii lei. 

 Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, d-le viceprimar! 
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: O secundă! Nu am terminat, dacă îmi permiteți!  
 Dl Paul Eduard Simion: D-le președinte, aș dori să iau și eu cuvântul, după ce termină                      

dl viceprimar Gâdiuță, vă rog! Mulțumesc frumos! Dânsul a zis că citește un singur amendament, 
dar a citit vreo 30 de amendamente, pentru toate direcțiile pe care le coordonează. 

 Dl Lucian Dubălaru: Vă rog să îl lăsați să termine pe dl viceprimar, după care o să vă 
dau cuvântul! 
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 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță:  
 Diminuarea cu 300 mii lei a Cap. 70.02 – Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică,                      
lit. B – Lucrări noi, poziția nr. 2 – Extindere rețea de alimentare cu apă Str. Valea Largă (Legatura 
Prelungirea Ghencea - Timișoara) inclusiv consultanță și cote I.S.C. 
 Suplimentarea cu 150 mii lei a Cap. 70.02 – Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică,         
lit. C – Alte cheltuieli de investiții, lit.c - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții, poziția nr. 3 
– Documentație tehnico-economică- Extindere rețea de alimentare cu apă Str. Valea Largă 
(Legatura Prelungirea Ghencea - Timișoara) 
 Suplimentarea cu 150 mii lei a Cap. 74.02 – Protecția Mediului, lit. C – Alte cheltuieli de 
investiții,  lit.c - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, 
proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții, poziția Documentație                      
tehnico-economică Extindere canalizare Str. Valea Largă (Legătura Prelungirea Ghencea - 
Timișoara) 

BUGET POLIȚIE LOCALĂ 
 Se introduce  la  art. 71.01.01 pe Lista de investiții la cap.B - Lucrări noi, pct. 2, 

Obiectivul de investiții - Instalare coloană principală stații de încărcare mașini 
electrice - cu valoarea 25 mii lei.  Suma se va lua de la TITLUL II - Bunuri și servicii, 
art. bugetar 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii. 

Acesta a fost amendamentul. Vă mulțumesc!  
 Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-le viceprimar! Dl Eduard Simion, vă rog! 
 Dl Paul Eduard Simion: Mulțumesc frumos, dl președinte! Aș avea și eu o întrebare 

pentru dl viceprimar Gâdiuță, în legătură cu primul amendament – Linia de buget pentru achiziția 
de centrale termice, 40 mii lei, pe cap. 65.02.15 - grădinițe, dacă aceste centrale termice sunt noi, 
adică se pun, nu se schimbă altele vechi, ci sunt noi, se introduce acum sistemul de încălzire prin 
gaze sau se schimbă efectiv, se ia o centrală de pe perete și se pune alta? Mulțumesc frumos!  

 Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! D-le viceprimar, vă rog!  
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Este vorba de echipamente noi! 
 Dl Paul Eduard Simion:  Adică, în momentul de față cele 15 grădinițe, să înțeleg, nu au 

centrale termice și se implementează o centrală termică, astfel încât să fie încălzite pe gaz. 
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Exact, exact!  
 Dl Paul Eduard Simion: Bun, dar în contextul acesta, noi, dl primar Ciucu, a venit cu o 

propunere de investiție în rețeaua termică pentru sistemul centralizat și nu văd o corelare, adică 
mergem, reparăm sistemul centralizat și după aceea noi ne mutăm cu instituțiile pe sistem de gaz, 
adică nu văd corelarea, aceasta e ideea, stăm și băgăm banii în două chestii paralele. 

 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Aici sunt două elemente: unu la mână, investițiile la care 
faceți referire la gradinițe, rezolvă o problemă stringentă pe care am avut-o iarna aceasta și o serie 
de elemente pe care preconizăm că toate intervențiile pe rețeaua de termoficare nu le vor înlătura, 
din păcate, pentru că s-a evaluat că sunt capete de coloană, sunt tot felul de situații punctuale care 
se pare că nu se pot remedia, dar ce vreau să punctez este faptul că noi introducem aceste obiective 
de investiții, vom continua evaluarea situației, avem o corespondență și cu cei de la 
Termoenergetica pe acest subiect, vedem exact cum înaintează și ei cu intervențiile și în funcție 
de modul în care se mișcă lucrurile, vom interveni punctual pe aceste unități.  

 Dl Constantin Tomescu, consilier local: D-le președinte, Constantin Tomescu sunt! Dacă 
termină colegii mei, vreau să iau și eu cuvântul! 

 Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-le Tomescu!  
 Dl Constantin Tomescu: Eu aș vrea să îl întreb pe dl viceprimar, ce s-a întâmplat de ieri 

până astăzi, de la comisia de buget pe care am avut-o, în care am dezbătut mai multe subiecte, 
foarte multe subiecte referitoare la școli și avizele sanitare și .P.S.I. și pentru protecția împotriva 
incendiilor pentru fiecare școală în parte și totodată, ce s-a întâmplat, având în vedere că ieri la 
ședința de buget a fost tot executivul, a fost dl viceprimar și niciunul din aceste puncte nu a fost 
dezbătut? Mai mult decât atât, tot ieri discutam despre aceste studii pentru fiecare școală care a 
fost trecută în lista de investiții, referitor la seism și ieri era obligatoriu studiul, ni s-a explicat,      
n-am cercetat, așa am înțeles și am luat-o de bună, că există o lege prin care autoritatea publică 
locală are obligația să efectueze acest studiu de urgență, eu, ieri,  aducând în discuție faptul că, pe 
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lângă acest studiu care trebuie efectuat, trebuiesc efectuate și remedierile tuturor școlilor care nu 
au aviz pentru P.S.I. și pentru care, probabil, la un moment dat, acestea nu vor mai funcționa. Aș 
vrea să înțeleg și eu ce s-a întâmplat de ieri până astăzi și de ce dacă tot s-au scos și nu sunt 
necesare aceste studii, de ce nu mutăm banii la zona de..., cel puțin pe școli, de ce nu mutăm banii 
pentru investiții referitoare la obținerea avizelor de P.S.I.? Mulțumesc! Trebuie să-mi aduc aminte, 
acum, că sunt mai multe lucruri la care ar trebui să intervenim, dar au fost atât de multe 
amendamente aduse de ieri până astăzi, încât nu am avut timp să le notez, s-au citit repede. 
Mulțumesc! 

 D-na Aurelia Surulescu, consilier local: Doresc să intervin! 
 Dl Lucian Dubălaru: O secundă, d-na Surelescu! Să răspundă cineva d-lui Tomescu și 

după care puteți interveni. 
 Dl Constantin Tomescu: Dl viceprimar ar trebui să răspundă, că dânsul e și președintele 

comisiei de buget. 
 Dl Lucian Dubălaru: Doar să-i permiteți și vă va răspunde. Dl viceprimar, vă rog! 
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Da, am avut acea discuție legată de studii, am făcut o 

nouă verificare, am văzut exact ce prevăzusem și pentru o parte dintre elemente există un dublaj 
cu o serie de studii pe care le aveam deja realizate și am eliminat acele studii și am direcționat 
sumele tot către zona de investiții, iar, legat de acele elemente de ordin tehnic...  

 Dl Constantin Tomescu: Dl viceprimar, ați făcut cel puțin douăzeci și ceva, nu știu, nu o 
să le număr, ...reglaje, modificări față de ce ne-ați prezentat ieri în ședința de buget. 

 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Da, în afară de acest lucru, au mai venit din partea 
instituțiilor o serie de modificări în urma dezbaterilor publice și în urma elementelor ce au apărut 
între timp în cadrul instituțiilor. Ele au fost discutate la nivel... 

 Dl Constantin Tomescu: De ieri până astăzi au apărut și aseară era tot executivul la masă, 
adică nici unul, nimeni din executiv nu a adus aceste puncte pe ordinea de zi din ședința de buget. 
Eu nu contest, probabil că sunt corecte, nu știu, că trebuie să mă uit pe ele acum, că în câteva 
minute nu am cum să îmi dau cu părerea pe fiecare dacă este bine, rău sau dacă puteam face altceva 
mai benefic pentru cetățenii sectorului 6 cu banii pe care i-am realocat, dacă tot nu mai sunt 
necesari acolo unde erau înainte puși. 

 Dl Paul Eduard Simion: Amendamentul dvs., dl viceprimar, ne-a fost transmis la ora 
16.39, deci înainte cu 21 de minute de a începe ședința de consiliu.  

 Dl Lucian Dubălaru: Dl Eduard Simion, lăsați-l pe dl viceprimar să răspundă ca să 
închidem răspunsul la întrebarea d-lui Tomescu. D-na Surulescu și după aceea vă dau cuvântul și 
dvs.. Vă rog, d-le viceprimar!  

 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Mulțumesc! Știți că în cadrul ședințelor de consiliu local 
se fac amendamente și se fac ultimele modificări. Fiind acest format on-line, m-am gândit că este 
mai bine să-l și trimit și să nu-l citesc direct în ședință, dar, în cadrul ședințelor, se pot face direct 
aceste amendamente, este un element prevăzut în lege.  

 Dl Constantin Tomescu: Și cu acestea suntem de acord că sunt prevăzute în lege, noi, 
adică cel puțin eu, personal, nu știu ceilalți colegi, repet, nu le-am numărat, dar sunt peste 20 de 
permutări în buget, de aseară de la ora 16:00 – 17:00, până astăzi, în care aseară ne-am întâlnit cu 
toții să discutăm, adică, puteam să discutăm mai mult aseară pe subiect, așa că, eu v-aș ruga să 
luăm fiecare linie pe care ați mutat-o și să o discutăm. Și revin la cerința mea de ieri, să puneți 
bani pentru avizarea școlilor din punct de vedere al siguranței la foc.  

 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Da, legat de acest aspect, știu că s-a specificat și în 
ședința de ieri, aceste elemente sunt prinse atât pe zona de investiții, cât și pe zona de reparații, 
intervenții și ce vreau să mai specific, că la următoarele rectificări or să mai fie o serie de reglaje, 
în funcție de modul în care evoluează lucrările și în funcție de corespondența pe care o avem cu 
cei de la I.S.U. și cu celelalte instituții implicate în acest proces.  

 Dl Constantin Tomescu: Dl viceprimar, strict la acest subiect, nu la celelalte, vă pot 
răspunde că nu ați prins în lista de investiții niciun punct din cerințele specifice transmise de către 
I.G.S.U., după ce au verificat toate planurile școlilor din sectorul 6, niciuna dintre aceste 
modificări care trebuiesc făcute prin investiții, pentru că, ok, dacă montăm o ușă putem să o facem 
o reparație, dar avem lucruri de investit, avem rezervoare de pus, avem sisteme de sprinklere, 
avem sistem de desfumare, avem sistem de detecție, ș.a.m.d.. Acestea sunt investiții, nu puteți să 
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spuneți că le faceți pentru reparații, că nu puteți să reparați ceva ce nu există. De aceasta spun, că 
nu aveți nimic prins în lista de investiții pe acest aspect. 

 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Față de unitățile deja modernizate, venim cu 15 unități 
anul acesta cu care intrăm în modernizare și lucrări capitale care vor cuprinde și astfel de elemente 
și acest lucru se adaugă la toate acele intervenții punctuale pe care le-am menționat mai devreme, 
care sunt prinse la un  capitol separat.  

 Dl Constantin Tomescu: Dacă nu vă supărați, îmi spuneți și mie care este capitolul unde 
sunt prinse? 

 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Pe cap. 51, la zona de reparații, zonă care cuprinde pe 
lângă reparații punctuale și elemente de intervenție și remedieri în teren. 

 Dl Constantin Tomescu: Nu sunt remedieri, sunt investiții, nu sunt prinse la capitolul 
acesta, vă contrazic, dar ok!  

Dl Lucian Dubălaru: Dacă îmi permite-ți și mie să intervin? Imediat, d-na Surulescu!                
Dl Tomescu, știți foarte bine că am tot discutat pe subiectul acesta și nu spune nimeni că nu este 
un proiect foarte bun, cel demarat de dvs., înainte de a demara orice proiect de investiție acea 
clădire trebuie expertizată tehnic, iar acele prevederi sau recomandări pe care I.S.U. le-a făcut 
asupra unităților de învățământ, implică niște intervenții majore asupra clădirii și nu putem să 
intervenim strict pe acea bucățică de I.S.U.. Toate aceste școli care au intrat în procesul de 
reabilitare includ toate măsurile acestea și recomandările în ceea ce privește siguranța copiilor, 
mai exact, normele I.S.U. și atunci, toate aceste școli au și bazin de retenție, au și hidranți interiori 
și exteriori, adică trebuie modificate multe aspecte, senzori de fum și atunci ele trebuie corelate 
aceste investiții, nu se pot face punctual doar pe partea aceasta, tocmai de aceea, toate aceste 
clădiri, după cum ați văzut în acest amendament, primele sunt pe axa 10, la punctul 2 aveți axa 
B.D.C.E., continuarea clădirilor retrofit și atunci, ele, la sfârșitul acestor proiecte de investiție, vor 
avea toate avizele necesare. 

Dl Constantin Tomescu: Dl președinte, avem peste 30 și ceva de unități, nu știu să vă 
spun numărul exact pentru că au mai fost prin programul pe care l-am efectuat noi au mai fost 
refăcute câteva, care nu au astăzi aviz P.S.I. pentru protecția împotriva incendiilor. Noi, înțeleg că 
reabilităm 15, de acord cu dvs., nu am nicio problemă, dar în loc să cumpărăm containere de două 
milioane de euro sau cât sunt, 3 milioane de lei, 800.000 de euro, haideți să ne uităm la safe întâi, 
la partea în care copiii chiar pot avea probleme, nu știu, adică, eu cred cu acești bani putem să 
cumpărăm pentru jumătate de sector containere, nu știu ce containere vreți să puneți acolo. 

Dl Lucian Dubălaru: Aceste containere ne permit să facem aceste investiții în aceste 
unități de învățământ pentru că se face relocarea copiilor, nu se poate poate interveni asupra 
acestor clădiri vechi cu copii înăuntru și modalitatea de a executa aceste lucrări este să relocăm 
toți copiii în aceste containere, având în vedere că dimensiunea investițiilor este foarte mare și 
vom continua și în următorii ani, decizia a fost să achiziționăm aceste containere, nu să le 
închiriem, tocmai pentru eficientizare. 

Dl Constantin Tomescu: Am înțeles! Eu credeam că sunt containere de gunoi.  
Dl Lucian Dubălaru: Nu, nu, nu. Sunt containerele acelea speciale pentru relocarea 

copiilor. 
Dl Constantin Tomescu: Le-ați luat ca să mutați copii în containere pe perioada în care 

efectuați lucrările. Da, mă rog, dacă ați făcut un calcul ce înseamnă cost-beneficiu, nu știu cât de 
bine este, dar dacă sunt pentru toate 15...  
 Dl Eduard Paul Simion: Cât s-a plătit ultima oară pentru închirierea de containere? 
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Ideea acestor containere este să fie folosită și la lucrările 
din anii următori, deci să fie pentru șantierele care sunt în anul acesta în derulare. 
 Dl Eduard Paul Simion: Dl viceprimar, cât ați plătit la ultimul contract de închiriere a 
containerelor, cât s-a plătit, care a fost valoarea de închiriere a containerelor pentru ultimul 
contract, nu vă supărați că vă întreb! Mulțumesc!  
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Nu am datele la mine în acest moment, dar sunt calcule. 
 Dl Eduard Paul Simion: D-le viceprimar, vă întreb pentru că știu că știți, de aceasta, adică 
nu vă întreb aiurea. 
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Calculele sunt făcute în așa fel încât să știm, adică știm 
că se amortizează, dacă nu mă înșel, este vorba de  o sumă de aproximativ un milion de lei. 
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Dl Constantin Tomescu: Da, eu cred că blocăm niște bani pe care îi putem folosi acum, 
pentru alte obiective în zona aceasta, adică chiar putem să facem lucruri cu banii aceștia, care sunt 
necesare, dar oricum, noi degeaba o să vă povestim că o să ne explicați că este bine așa cum ați 
făcut. 

Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Banii oricum i-am fi blocat în plata unor chirii. 
Dl Constantin Tomescu: Am înțeles, dl viceprimar, dar chiria nu poate să fie cât costă un 

container, pe care oricum vreți să-l amortizați pe următorii 5-6 ani de zile, 8 ani, 10 ani, cât vreți. 
D-na Aurelia Surulescu: Și la chirie plata se face eșalonat, nu se face toată suma.  
Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Pe lângă aceasta sunt solicitări din partea unor unități, 

pentru containere, deci, după ce nu vor mai fi lucrări, vor fi unități care vor primi o parte din aceste 
containere, pentru că sunt unități care vor una două clase sau una două module pe care să le 
folosească la diferite activități. 

Dl Eduard Paul Simion:  Cu alte cuvinte, va crește numărul de clase din acea școală, 
acele containere vor rămâne pe loc. 

Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Nu!   
Dl Eduard Paul Simion: Nu, am înțeles, ok! 
Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță:  Nu la unitatea la care se vor face intervențiile, adică 

modernizarea acelei școli, vor rămâne toate containerele, ci ele se vor putea și redistribui ca 
module. O unitate va putea avea două module din acel total, altă unitate va avea 3 module, fiecare 
în funcție de  solicitări.  

Dl Constantin Tomescu: Eu zic să vă gândiți să folosiți banii acolo unde sunt necesari, 
că așa îi aruncăm pe fereastră și după aceea ne văietăm că nu avem bani pentru ce ne trebuie. 

Dl Eduard Paul Simion: Dar care va fi procedura de achiziție pentru aceste containere, 
nu vă supărați!         

D-na Aurelia Surulescu: În funcție de sumă, de valoarea totală se stabilește procedura de 
achiziție. 

Dl Eduard Paul Simion: De aceasta întreb și eu, cam care este procedura, vor fi licitații, 
achiziție directă. 

Dl Lucian Dubălaru: Evaluarea aceasta a achiziției directe, nu este cazul. 
Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Nu, nu! Va fi o licitație probabil. 
Dl Eduard Paul Simion: O procedură simplificată, nu știu, întreb. 
Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: În principiu o să fie o licitație. 
Dl Eduard Paul Simion: Mulțumesc! 
Dl Traian Pană, consilier local: Dl președinte, dacă îmi permiteți! 
Dl Lucian Dubălaru: Mă scuzați, d-le Pană, era colega dvs., d-na Surulescu, îmi cer 

scuze, d-na Surulescu, dacă mai doriți să interveniți. 
D-na Aurelia Surulescu: Sunteți scuzat, da, deci pot să intervin. 
Dl Lucian Dubălaru: Da, vă rog! 
D-na Aurelia Surulescu: Mulțumesc frumos, d-le președinte! Voiam să vă reamintesc, 

banuiesc că știm cu toții că un buget se construiește din venituri și cheltuieli. Am observat că 
asupra veniturilor v-ați aplecat foarte atent, nu prea v-au sărit sume pe care să nu le includeți. Ceea 
ce mă îngrijorează este faptul că, în numai 24 de ore, cred că bugetul față de cel propus este 
modificat cu mai bine de 40%, zic și eu un procent, poate mai mult, poate mai puțin. Părerea mea 
este că nu ne-am aplecat sau că nu v-ați aplecat suficient asupra problemelor administrației 
școlilor, mă rog, instituțiilor din subordine sau problemele sectorului, motiv pentru care nu 
consider o rușine să mai stăm să ne mai gândim o săptămână asupra acestui buget, să-l mai 
dezbatem, să mai întrebăm puțin, încă o dată, instituțiile din subordine, pentru că dacă toate 
instituțiile erau aplecate asupra problemelor, consider că aveați de la bun început tot necesarul din 
partea fiecărei instituții, ori aceste modificări apărute peste noapte, pe mine mă îngrijorează, motiv 
pentru care mă gândesc să găsim o soluție să nu aprobăm bugetul astăzi, să-l mai dezbatem, să ne 
aplecăm mai bine asupra problemelor, pentru că, pe mine una nu m-ați convins și am făcut și eu 
niște bugete la viața mea, nu sunt începătoare și cred că nici locuitorii sectorului 6 nu sunt 
mulțumiți de felul cum tratați necesitatea, ca să spun, că așa este corect, la nivel de sector. 
Mulțumesc frumos! 
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Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Și eu vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți! Tocmai pentru 
că am avut o perioadă destul de lungă pe dezbatere publică, am avut o ședință publică pe dezbatere 
și este foarte normal să existe astfel de schimbări în buget, în urma tuturor dezbaterilor și 
discuțiilor pe care le-am avut și în urma sugestiilor pe care le-am primit, este normal ca în ședința 
publică de adoptare a bugetului să existe schimbări asupra bugetului. 

D-na Aurelia Surulescu: Nu vă contrazic, d-le viceprimar, cu acest subiect, dar nu este 
ieșit din comun să avem o propunere, două, o greșeală materială, că am uitat ceva, dar la volumul 
acesta de modificări, credeți-mă că este îngrijorător și nu dă singuranță, eu nu am siguranță pe ce 
ați construit. 

Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Principalele elemente sunt efectiv, în interiorul bugetelor 
instituțiilor, deci nu sunt niște elemente ieșite din comun, sunt elemente uzuale la nivelul 
administrațiilor. 

D-na Aurelia Surulescu: Vorbim de niște milioane de lei și îmi spuneți că sunt elemente 
uzuale, haideți d-le viceprimar că am și eu o vârstă, nu mă puteți păcăli așa cu trei vorbe. 

Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Da, sunt elemente uzuale. Principalele modificări sunt 
în interiorul bugetelor între linii bugetare și între capitole. 

Dl Constantin Tomescu: Dl președinte, pot să intervin? 
Dl Lucian Dubălaru: Două secunde! Era dl Eduard Simion, dl Pană, v-am trecut și pe 

dvs. dl Tomescu, dar haideți în ordinea numerelor de pe tricou. 
Dl Eduard Paul Simion: Mulțumesc frumos, dl președinte! Scurt și la obiect. Mă gândesc 

că a zis dl viceprimar mai devreme că a fost o ședință publică în dezbaterea acestui buget, era bine 
să fim și noi invitați la această dezbatere publică, eu nu știu să fi fost această ședință, în afara 
ședinței de comisie care a avut loc ieri. 

Dl Lucian Dubălaru: Dacă îmi permiteți, a fost pe site-ul primăriei, a fost pe toate 
canalele de comunicare d-le Eduard Simion. 

Dl Eduard Paul Simion: O ședință publică? Nu am știut că a fost o ședință publică. Știu 
că, de exemplu, anul trecut a fost o ședință publică on-line, dar anul acesta nu știu să fi fost, poate 
greșesc eu. 

Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: A fost chiar în această săptămână, iar partea bună este 
că au fost cetățeni care au venit și aceasta arată că au găsit pe canalele de comunicare invitația. 

Dl Eduard Paul Simion: Am două întrebări pentru dl viceprimar: care este valoarea 
întregului amendament propus de dânsul sau a sumei tuturor amendamentelor pe care le-a citit 
mai devreme asta unul la mână și doi la mână, care este valoarea alocată pentru cele 15 unități de 
învățământ unde ați spus că veți face acele reparații capitale. Care este valoarea totală? Mulțumesc 
frumos!  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-le Eduard Simion! D-le viceprimar, vă rog! 
Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Valoarea întregului amendament, dacă îmi permiteți să 

fac un calcul, ele sunt făcute pe capitole, nu este un calcul total, este de aproximtiv 8 milioane de 
lei, dacă am calculat eu bine.  

Dl Lucian Dubălaru: Ideea este că în amendamentul acesta se mută de fapt, este plus cu 
minus, în principiu, bugetul rămâne același doar că se mută între linii. Se ia dintr-o parte și se 
mută în alta. 

Dl Eduard Paul Simion: Da, dl președinte, sigur că nu se aduc bani din extern, am înțeles 
chestia aceasta sigur. A doua întrebare, care este valoarea alocată pentru cele 15 unități de 
învățământ, unde ați spus dvs. că veți face reparații capitale. Mulțumesc! 

Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Ele sunt iarăși pe mai multe linii, vorbim de aproximativ 
150 de milioane de lei. 

Dl Eduard Paul Simion: Bani doar din bugetul local sau și din fonduri externe? 
Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Nu, nu, nu și din fonduri externe. 
Dl Eduard Paul Simion: Adică, vorbim aici, implicit și de programul E.L.E.N.A., semnat 

contractul pe anul 2018. 
Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Exact, vorbim de proiectele pe axa 10 P.O.R., 6 unități, 

vorbim de 7 unități din cadrul programului E.L.E.N.A., pe care l-ați menționat mai devreme, 
vorbim de două unități pentru care am obținut sau vom obține finanțare de la Banca Mondială. Ele 
au fost acceptate în program, iar săptămâna aceasta am primit oficial confirmarea că intră în prima 
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sesiune de finanțare și vor intra în primul val de modernizări, deci sunt în proporție mare fonduri 
externe în această zonă. 

Dl Eduard Paul Simion: Am înțeles, dl viceprimar și o singură mențiune scurtă. Am 
observat că primarul sectorului 6 ne propune reabilitarea sistemului termic de încălzire centralizat 
în sectorul 6, lucru pentru care am și votat, iar viceprimarul sectorului 6 ne propune debranșarea 
de la sistemul de termoficare și introducerea de centrale proprii în unitățile de învățământ. 
Mulțumesc frumos! 

Dl Lucian Dubălaru: Dl Eduard Simion, ca să nu se înțeleagă greșit și ascultătorii să nu 
înțeleagă greșit sunt 400.000 de locuitori în sectorul 6, dl primar s-a gândit la toți acești locuitori 
la 400.000, optimizarea grădinițelor și temperaturilor pentru copiii noștri bănuiesc că este 
prioritară și atunci, nu trebuie să așteptăm 3-4 ani până la implementare sau un an, doi, ci trebuie 
să intervenim pentru copiii noștri punctual și cât mai repede posibil. 

Dl Eduard Paul Simion: Așa este, d-le președinte, corect și sunt de acord, tocmai de aceea 
am și votat propunerea d-lui primar, tocmai, să aibă căldură toată lumea. 

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! 
Dl Eduard Paul Simion: Mulțumesc și eu! 
Dl Lucian Dubălaru: D-na viceprimar, o scurtă intervenție, vă rog și după aceea urmează 

dl Pană și dl Tomescu, nu v-am uitat! 
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan, viceprimar al Sectorului 6: Foarte scurt, pentru dl 

Simion. Per total, din bugetul de investiții, dl Simion, alocați către investiții în unitățile de 
învățământ sunt 205 milioane. Aceasta înseamnă 39,88% din bugetul de investiții propus pentru 
adoptare astăzi în fața consiliului local care vor fi redirecționați către investițiile în unitățile de 
învățământ, așa cum ați menționat și dvs., sunt fonduri locale, fonduri externe, inclusiv E.L.E.N.A. 
ori Axa 10. 

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-na viceprimar! Dl Pană, vă rog, dacă mai doriți să 
interveniți! 

Dl Traian Pană, consilier local: Mulțumesc, d-le președinte! Subscriu la ceea ce a spus 
colega mea, d-na Aurelia Surulescu. Cred că aceste amendamente au venit prea târziu pentru a 
putea să le studiem și să le votăm și în al doilea rând, aș dori să îl interpelez pe dl Secretar general, 
să îmi spună dacă aceste amendamente nu ar fi fost, înainte de a veni cu ele în ședința de consiliu, 
nu ar fi trebuit să fie trecute în raportul comisiei de specialitate. Eu parcă așa îmi aduc aminte, nu 
mai sunt nici secretar, poate secretarul comisiei să ne spună sau dvs., d-le Secretar general. Vă 
mulțumesc! 

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! Dl Secretar general, vă rog!  
Dl Demirel Spiridon: Dl Pană, amendamentele se pot face la fiecare proiect la momentul 

discuției lui în cadrul consiliului. Că au venit grupate prin dl viceprimar sau că le-ar fi citit sau că 
le-ar fi susținut direct în timpul ședinței, este absolut normal și absolut corect.  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, dl Secretar general! 
Dl Niculaie Bordei: Bordei vrea să mai intervină! 
Dl Lucian Dubălaru: Imediat, dl Bordei! Dl Tomescu era înaintea dvs., vă rog                      

dl Tomescu, dacă mai doriți să interveniți! Ne mai auziți, dl Tomescu? Dl Bordei, vă rog și                      
dl Bojdan, după dl Bordei. Vă rog, dl Bordei! 

Dl Niculaie Bordei: D-le președinte de ședință, stimați colegi, la timida mea vârstă am 
participat și eu la multe ședințe în care s-a venit cu fel și fel de amendamente, dar ca astăzi, să 
asist, efectiv, la un număr atât de mare de amendamente, de pe o zi pe alta, nu numai că sunt 
surprins, ci sunt chiar uluit. Acum, întrebare pentru dl viceprimar și pentru toți cei care susțin 
aceste amendamente, dacă la schimbarea de ieri pe astăzi a atâtor amendamente s-a mers pe 
criteriul disciplinei de vot la această strategie sau s-a muncit atât de mult și oameni atât de luminați 
și perspicace peste noapte, încât s-a mers numai pentru binele public în interesul cetățeanului. 
Mulțumesc frumos!  

Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Da, cred că este o întrebare retorică, dar răspunsul este 
clar. Aceste amendamente și întreg bugetul sectorului 6 este construit pentru binele cetățeanului, 
nu pentru altceva. Vă mulțumesc! 

Dl Niculaie Bordei: Aceasta voiam să aud, să știți. Sunteți tânăr, curajos și foarte onest! 
Mulțumesc mult! 
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Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, dl Bordei! Dl Bojdan, dacă doriți să interveniți, vă rog! 
Dl Bojdan Alexandru Teodor, consilier local: Da, sigur! Mulțumesc mult,                      

d-le președinte! Eu vreau să-i felicit pe colegii mei că au efectuat aceste amendamente, fiind vorba 
de 7 amendamente din ce am numărat eu, 5 substanțiale, într-adevăr, cu permutări între linii 
bugetare și două de formă, așa că nu știu dacă sunt multe sau puține, într-adevăr, ele afectează mai 
multe linii bugetare, dar în principal acestea sunt 7 amendamente. Acum, voiam să adresez o 
întrebare reprezentanților A.D.P., nu știu dacă este cineva cu noi în ședință. 

Dl Ioan Ovidiu Maxim, Director general A.D.P.D.U. Sector 6: Da, da suntem! 
Dl Bojdan Alexandru Teodor: Bună ziua! Mulțumesc! În ultimele săptămâni sau 

săptămâna trecută s-a întâmplat un lucru la care eu m-am bucurat foarte mult, deși alți colegi                  
de-ai noștri au o părere diferită, mai exact, pe adresele noastre de e-mail au venit o serie de 
solicitări din partea cetățenilor din zona Grozăvești pentru amenajarea de spații verzi și de locuri 
de joacă pentru copii. Ei chiar au făcut un pas mai departe și au oferit un număr de 4 soluții,                      
4 variante pentru amenajarea de astfel de locuri. Voiam să vă întreb, d-le director, dacă ați analizat 
aceste soluții cu care cetățenii au venit către noi și dacă bugetul A.D.P. pentru anul 2022 prevede 
măcar satisfacerea uneia dintre aceste soluții sau implementarea uneia dintre ele. Mulțumesc mult! 

Dl Ioan Ovidiu Maxim: Noi am avut ședința, am avut dezbaterea publică luni, dacă nu 
mă înșel. La dezbaterea publică au fost două persoane din zona la care faceți referire, am discutat 
cu dânsele, am discutat și cu d-na viceprimar Mihaela Ștefan, trebuia să ne deplasăm la fața locului 
să studiem propunerile astăzi, nu s-a mai putut, oarecum, bine nu au mai putut nici                      
d-nele respective și a venit și ședința de consiliu, nu am mai putut să mergem împreună acolo, am 
scos, în schimb, de la cadastru, anumite informații despre terenurile la care făceau referire, mâine 
ne vom deplasa la fața locului. Referitor la alocarea bugetară strict pentru acel loc de joacă, nu 
aveam cum să o facem, deoarece nu am indentificat încă soluția, dar în bugetul nostru de investiții 
există un capitol de unde am putea să ne desfășurăm pentru efectuarea unor lucrări, în plus, 
A.D.P.D.U., anul trecut și-a dezvoltat capacități proprii pentru amenajarea locurilor de joacă, 
adică am putea să ne luăm ceea ce este necesar și din alte capitole bugetare, ideea este doar să 
identificăm terenul, dacă indentificăm terenul, cu siguranță vom amenaja un loc de joacă pentru 
persoanele din Grozăvești, asta este singura noastră problemă.  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, dl director! D-na viceprimar! 
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Avem niște variante pe care o să le analizăm împreună 

cu dl director Maxim, bineînțeles că nu toate propunerile făcute de comunitatea din cartierul 
Grozăvești sunt fezabile, din păcate, multe făceau referire la proprietăți private. Eu am mai avut o 
întâlnire cu doamnele care s-au implicat în acest demers înainte ca ele sa trimită toate e-mail-urile 
acelea, le-am explicat împreună cu șefa de la patrimoniu fiecare propunere pe care ei ne-au                
făcut-o și le-am spus ce am putea și ce nu am putea face, dar așa cum a meționat dl director Maxim, 
vom merge să vedem și zona Grozăvești și varianta din parcul Grozăvești, o să anlizăm și 
documentația pe care o avem la Patrimoniu să vedem unde se poate face un loc de joacă, analizăm 
inclusiv posibilitatea de a face un parteneriat cu U.C.E.C.O.M.  care are un loc de joacă în mijlocul 
cartierului, să vedem în ce măsură ei ar fi de acord să-l împartă cu comunitatea și cam asta este. 
O să mergem mâine pe teren cu dl director și vedem ce putem face, cu o scurtă mențiune, dacă 
îmi dați voie și îmi cer scuze celor care așteaptă, dacă tot am deschis subiectul locurilor de joacă, 
dl director Maxim, o să am și eu o rugăminte la dvs.. Știu că aveți capacitatea de a renova locuri 
de joacă, noi am mai discutat despre subiectul acesta, este vorba despre locuri de joacă de la 
Răsadniței din Giulești Sârbi, unde, sper că vom reuși să intervenim anul acesta pentru o 
reamenajare. Mulțumesc!  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, d-na viceprimar!  
Dl Bojdan Alexandru Teodor: Mulțumesc și eu pentru răspunsuri și mulțumesc 

cetățenilor care ne-au trimis aceste solicitări pe e-mail! 
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, dl consilier Bojdan! Vă rog, dl viceprimar! 
Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: O mențiune, chiar două dintre punctele amendamentului 

pe care l-am făcut se referă la această zonă și anume, introducerea unui punct la capitolul investiții, 
legat de studiile de fezabilitate și studiile necesare pentru modernizarea sistemului rutier pe                
strada George Ranetti și, de asemenea, s-au alocat sumele pentru identificarea situației juridice și 
planul de atac pentru exproprierea unei parcări din strada George Ranetti, unui teren viran, în 
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momentul acesta, folosit ca parcare. Aceasta se leagă și de importanța acestei dezbateri și acestei 
perioade pe care am avut-o de dezbatere publică și de faptul că primăria a fost atentă la doleanțele 
cetățenilor și că a existat această încercare de a face modificări în sensul observațiilor primite. 

Dl Ștefan Viorel Florescu, consilier local: Dl președinte, Florescu sunt! 
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Florescu! 
Dl Ștefan Viorel Florescu: Dacă îmi permiteți, vreau să dau și eu un „drept la replică”, 

colegului  Bojdan. Pe mine nu m-a deranjat faptul că acei locuitori ai zonei Grozăvești au trimis 
solicitări pe bandă rulantă, adică 25-30 de solicitări, pe mine m-a deranjat faptul că era o singură 
solicitare repetată de fiecare locuitor și trimise agresiv și noaptea, la 12:00 - 1:00 noaptea, erau 
solicitări trimise. Faptul că dumnealor au trimis solicitări eu nu am o problemă pentru că ne-au 
adus la cunoștință probleme cu care ei se confruntă în zonă, dar mi se părea mult mai simplu să 
facă o solicitare, că toate arătau la fel, să facă o listă cu semnături cu 30, 40 de persoane din zona 
respectivă și să le trimită pe adresa primăriei sau și pe adresele de e-mail ale tuturor consilierilor. 
Pe mine și asta m-a deranjat, că și noaptea la 1:00 mai apărea câte o solicitare cu același conținut 
fără să vină cu ceva nou în plus față de ce trimisese în decursul zilelor trecute ceilalți locuitori din 
zonă. Aceasta a fost problema, nu este niciun fel de problemă, cu atât mai mult, dacă putem să-i 
ajutăm. 

Dl Constantin Tomescu: Voiam doar să vă spun că asta înseamnă să fii talent vocal,                    
dl Florescu. Oamenii vă stresează și noaptea și ziua că au probleme în fiecare zi. 

Dl Eduard Paul Simion: Așa este în administrație, se lucrează 24 din 24. 
Dl Constantin Tomescu: Nu trebuie să ne supărăm pe oameni că ne-au atras atenția. 
Dl Ștefan Viorel Florescu: Nu ne supărăm domne‵, dar măcar să le schimbe între ele, că 

toate erau la fel. 
Dl Constantin Tomescu: Dacă toți oamenii din zonă aveau aceleași doleanțe, ce să faci. 
Dl Ștefan Viorel Florescu: Dl președinte, haideți vă rog să trecem la vot, pentru că s-a 

vorbit și s-a discutat. 
Dl Constantin Tomescu: Nu s-a terminat dl Florescu, mai avem de vorbit. Eu m-am 

înscris la vot, dar din păcate am rămas fără baterie și am revenit, v-am lăsat, nu am intervenit, am 
așteptat. 

Dl Lucian Dubălaru: Dl Tomescu, o mică intervenție, d-na viceprimar, după care vă dau 
cuvântul. Vă rog, d-na viceprimar! 

D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Aș vrea doar să subliniez faptul că de 10-15 minute 
poate chiar mai bine, discutăm despre problemele pe care comunitatea din Grozăvești le are și 
vreau din nou să subliniez faptul că ele nu ar fi existat dacă în sectorul 6 am fi avut parte de o 
dezvoltare urbanistică făcută respectând legile. Știți foarte bine ce este acolo, știți foarte bine ce 
densitate de blocuri noi au apărut care vine la pachet cu toate problemele pe care cetățenii le au și 
sunt sigură că mulți dintre dvs. ați fost pe teren, știu sigur că, colegii mei Cătălin Volintiru și Alex 
Bojdan au fost acolo și au văzut și situația parcării și situația drumului și amendamentul pe care 
Direcția de Investiții l-a depus a venit și ca urmare a discuțiilor pe care ei le-au avut și cu 
comunitatea și cu direcția de investiții și sper că acest exemplu să fie edificator pentru momentele 
când avem de luat decizii vis-a-vis de noi dezvoltări urbane. Deci, faptul că noi avem acum o 
comunitate care nu are locuri de joacă și spații verzi și care trebuie să iasă pe Splaiul Independenței 
pe o straduță, alee, pe care, cineva ca mine, dacă ar mai pune 10-15 kg în plus nu ar putea să intre, 
este o problemă majoră. Atât vă rog, de acum încolo să fim foarte atenți în momentul în care avem 
de votat noi dezvoltări urbane și să ne asigurăm că viitorii cetățeni ai sectorului 6 vor beneficia de 
strictul necesar. Mulțumesc!  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-na viceprimar! 
Dl Ștefan Viorel Florescu: D-na viceprimar, nu s-a contestat acest lucru, fapt pentru care 

eu oricum voi vota toate amendamentele colegilor noștri. 
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Dl Florescu nicio grijă, știu ce ați contestat, vă dau un 

fel de dreptate, pentru că într-adevăr au venit foarte multe, au fost după aceea forwardate de către 
biroul unic din nou.  

Dl Ștefan Viorel Florescu: Dar nu este problemă aceasta, ideea este că veneau și noaptea, 
la 2:00 noaptea, oricum nu dormeam, dar așa ca fapt divers. 

Dl Lucian Dubălaru: Dl Tomescu, vă rog!  
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Dl Constantin Tomescu: D-le președinte, așa să concluzionăm ce s-a întâmplat ieri și 
astăzi la această pregătire a bugetului Sectorului 6. Cred că este unică modalitatea de lucru care    
s-a întâmplat de data aceasta. Unică din ce motiv? Pentru că, după întrebările și răspunsurile pe 
care le-am primit, au reieșit următoarele lucruri: unu, a fost o ședință publică în care, se pare, că    
s-au luat de la cetățeni niște proiecte care trebuiau duse mai departe, foarte bine, frumos, unul 
dintre ele l-am discutat mai devreme. Mirarea mea este următoarea și neînțelegerea, și pentru 
lucrul acesta nu am cum să votez acest proiect de buget. Este următoarea: ieri am avut ședință de 
buget, am petrecut și puteam să petrecem câteva ore pe acest subiect, să ne clarificăm și a fost de 
față tot executivul și întrebarea mea este, că am avut-o și la început, și nu mi s-a răspuns. Ce s-a 
întâmplat peste noapte, să mutăm câteva milioane de euro din stânga în dreapta, când ieri mi s-a 
spus de nenumărate ori, orice intervenție am încercat să am asupra bugetului, că nu se mai poate 
pentru că, în stânga dacă muți, acolo avem obligație legală, în dreapta dacă muți, acolo trebuie să 
facem  că nu știu ce dărâmă ș.a.m.d. Ce s-a întâmplat peste noapte? Aceasta este întrebarea și 
mirarea mea, să muți câteva milioane de euro din stânga în dreapta peste noapte, chiar dacă se 
întâmplă în interiorul bugetului. Deci, eu nu o să votez acest buget, motivul..., ieri am fost convins 
că lucrurile sunt în regulă, astăzi nu mai sunt convins că lucrurile sunt în regulă.  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, dl Tomescu! Între timp cât am dezbătut fiecare punct 
din amendamentul d-lui viceprimar, dacă.... 

Dl Constantin Tomescu: Eu mi-am spus părerea mea, mi se pare cel puțin suspect ce s-a 
întâmplat doar în câteva ore, în 8 ore, 9 ore, 10. 

Dl Lucian Dubălaru: D-na Trăistaru, doreați să interveniti, vă rog! 
 D-na Nicoleta Veronica Trăistaru, consilier local: Pentru serviciile religioase am 
observat că este alocată suma de 2 miloane. Aici, eu mă gândesc că poate ar fi fost oportun să 
reușim să distribuim noi, adică să fie destinații precise. Mă gândeam la cele două biserici care se 
află în construcție de foarte, foarte multă vreme, biserica de pe Aleea Valea Boteni și biserica de 
pe strada Dreptății. Acum, consider potrivit ca două treimi să fie distribuite în mod egal. Înțeleg 
că în anii trecuți sau anul trecut, din suma alocată nu le-a revenit cine știe cât, sunt șantiere în 
lucru, biserica de pe Aleea Valea Boteni chiar este lăsată în paragină, ce este drept au o bisericuță, 
clădirea veche în care își țin slujbele, dar cealaltă biserică, slujbele se țin la subsol, sunt infiltrații 
de apă, acum cum considerați. Muțumesc!  
 Dl  Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, d-na Trăistaru! Dl viceprimar, vă rog!  
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Din discuțiile pe care le-am avut cu Părintele Protopop 
Burlacu protoeria vede în același mod prioritizarea și vede că au prioritate continuarea șantierelor 
pentru lucrurile deja începute. Deci, convingerea mea este că vor fi direcționați de sume tocmai 
în acest scop pentru finalizarea construcțiilor care deja au început.   
 D-na Nicoleta Veronica Trăistaru: Da, dar această sumă, mă scuzați, ar trebui să le 
direcționăm noi, fiindcă noi votăm, adică, când vom vedea raportul, va fi târziu. Mulțumesc! 
 Dl  Lucian Dubălaru: D-na viceprimar! 

D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Nu știu dacă mai putem face ceva acum d-na consilier  
Trăistaru, dar îi rog pe colegii de la Direcția Economică să facem o întâlnire și cu d-na consilier 
săptămâna viitoare și să discutăm despre cum se fac deconturile pentru această linie bugetară și o 
să avem o discuție și cu dl Protopop Burlacu, confirm că și dânsul are pe lista de priorități cele 
două biserici pe care le-ați menționat și dvs., d-na consilier Trăistaru, dar este bine să-i reamintim 
pentru că, într-adevăr, cel puțin pe cea de pe Dreptății am văzut-o și eu, șantierul este deja foarte 
vechi, lucrările nu s-au mai făcut de mult timp acolo și ce s-a construit deja riscă să se piardă și 
este păcat pentru că la finalul zilei, inclusiv banii acestei comunități s-au dus în acel șantier.  
 Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, d-na viceprimar! Dacă nu mai sunt alte 
intervenții... 

Dl Alexandru Teodor Bojdan: Ba da, mai am eu o intervenție, d-le președinte, dacă se 
poate, scurt, promit! 

Dl  Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Bojdan! 
Dl Alexandru Teodor Bojdan: Am urmărit discuțiile și îmi doresc foarte mult să aprobăm 

cât mai repede bugetul, așa cum este el actual și să ne apucăm de treabă, să implementăm 
proiectele respective, sunt proiecte de exproprieri, proiecte pentru reabilitare de drumuri, parcări, 



15 

 

școli, ș.a.m.d., deci, e nevoie cât mai repede de bugetul acesta și aș vrea doar să reamintesc că 
anul trecut noi am votat o alocare bugetară pentru a sprijini Primăria generală, pentru realizarea 
Prelungirii Ghencea. Acum, aș vreau să fac un apel la colegii noștri de la P.S.D. să vorbească cu 
ai lor colegi de la C.G.M.B. să reușească cumva, totuși, să aprobe aceste exproprieri în ședința 
viitoare a C.G.M.B. pentru că astăzi nu au votat, au părăsit ședința. Mulțumesc!  

Dl  Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, dl Bojdan! 
Dl Paul Eduard Simion: Deci, dl Bojdan, să votăm bugetul așa fără amendamente, ați 

spus, da?  
Dl  Lucian Dubălaru: Nu, nu, dl Eduard Simion, a fost destul de clar dl consilier Bojdan. 
Dl Paul Eduard Simion: Păi, a zis să votăm bugetul.  

 Dl Traian Pană: Era vorba de bugetul de la Primăria Capitalei, nu de aici.  
 Dl Paul Eduard Simion: Dl Pană, a zis dl Bojdan să votăm bugetul, nu amendamentul. 
Mai întâi nu trebuie să votăm amendamentul d-lui Gâdiuță?  
 Dl Traian Pană: Era vorba despre bugetul Primăriei Capitalei, nu de al nostru.  
 Dl Paul Eduard Simion: Prima parte a discuției.  
 Dl Alexandru Teodor Bojdan: Să votăm proiectul de buget care include și 
amendamentele în discuție, acum dvs. votați ce credeți, dar important este să sprijiniți și votul  de 
la sector cu acțiuni în C.G.M.B., acțiuni concrete, nu să întoarceți acolo votul de la sector, despre 
aceasta este vorba.  
 Dl  Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! Fiind toate punctele atinse, doresc să intrăm în 
procedura de vot.  
 Dl Paul Eduard Simion: D-le președinte, noi acum am discutat despre amendamentele    
d-lui Gâdiuță. După ce votăm amendamentele discutăm despre buget, nu, mă gândesc? Nu aceasta 
este ordinea, întreb? Poate mă înșel eu!  
 Dl  Lucian Dubălaru: Așa este, aveți dreptate! O să votăm amendamentul după care o să 
trecem la  proiectul general.  
 Dl Paul Eduard Simion: Am înțeles! Mulțumesc frumos!  
 Dl Lucian Dubălaru: Intrăm în procedură de vot. Vă rog, amendamentul                      
d-lui viceprimar. Voturi ,,împotrivă”? 8 voturi ,,împotrivă”. (dl Bordei, d-na Butacu,                      
dl Coșcodaru, dl Iacob, dl Pană, dl Simion E, d-na Surulescu, dl Tomescu). 
 Dl Paul Eduard Simion: D-le președinte, dar care din amendamente le votăm acum?  
 Dl  Lucian Dubălaru: Două secunde! A fost un singur amendament al d-lui viceprimar, 
suntem în procedură de vot.  
 Dl Paul Eduard Simion: Păi, dl Bojdan a zis că au șapte sau ceva de genul acesta.  
 Dl Traian Pană: Dl Bojdan a spus că au fost șapte, nu unul! 
 Dl Paul Eduard Simion: Dl Bojdan a zis că au fost șapte, mai devreme, care...  
 Dl  Lucian Dubălaru: Haideți să nu întrerupem procesul de vot.  
 Dl Paul Eduard Simion: Nu întrerup dl președinte, vreau doar să fie totul legal.  
 Dl  Lucian Dubălaru: Amendamentul a fost al d-lui viceprimar, dl consilier Bojdan a 
spus că au fost șapte ajustări. Există un singur amendament.  

D-na Simona Valentina Butacu:  Au fost șapte amendamente, domnul.... 
 Dl  Lucian Dubălaru: Nu. A fost un amendament al d-lui viceprimar, asumat, pe care îl 
aveți și dvs. pe mail, atât, este amendamentul nr. 1 pe care dvs. îl aveți pe mail. Vă rog frumos, 
avem 8 voturi ,,împotrivă”. (dl Bordei, d-na Butacu, dl Coșcodaru, dl Iacob, dl Pană, dl Simion E, 
d-na Surulescu, dl Tomescu). Abțineri?  
 Dl Paul Eduard Simion: Dl președinte, știți ce scrie în mail-ul pe care l-am primit? Îmi 
cer scuze că vă întrerup! Citiți mail-ul! Scrie „de introdus amendamente”, așa scrie. Uitați-vă la 
mail-ul trimis de Biroul Tehnic, în propunerile de buget. Așa scrie, „de introdus amendamente”! 
 Dl  Lucian Dubălaru: Vă rog să terminăm procedura de vot! Am avut perioada de discuții 
legate pe acest amendament.  
 Dl Paul Eduard Simion: Păi, facem ilegalități, nu?  
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 Dl  Lucian Dubălaru: Dl viceprimar, vă rog să clarificați această situație ca să nu avem 
discuții cu dl Eduard Simion, vă rog!. Lăsați-l pe dl viceprimar, dânsul a fost inițiatorul acestui 
amendament, să clarifice și să rămână înregistrat și rog Secretariatul Tehnic să introducă aceste 
lămuriri și în procesul-verbal al acestei ședințe. Vă rog, d-le viceprimar!  
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Este un singur amendament cu mai multe ajustări la 
buget. Vă mulțumesc!  
 Dl Paul Eduard Simion: Dl viceprimar, scrie așa: „De introdus amendamente în 
propunerile de buget”, așa scrie în ce ne-ați trimis dvs., uitați-vă titlul sus, „de introdus 
amendamente în propunerile de buget”, deci, nu scrie amendament.  
 D-na Aurelia Surulescu: Și mai jos spune, „șapte obiecte de investiții”. Dacă sunt șapte 
obiecte de investiții, nu sunt șapte amendamente?  
  Dl Paul Eduard Simion: Cu atât mai mult, cu cât discutăm despre mai multe instituții 
publice aflate în subordinea consiliului local: Școli, Poliție, D.G.A.S.P.C., adică dvs. ați scris aici, 
nu am scris noi.  
 Dl  Lucian Dubălaru: Mai jos aveți explicarea acestui buget, bineînțeles, pe linii bugetare, 
de unde se mută și unde pleacă și la ce face referire, aceste 15 grădinițe, 7 unități de învățământ, 
ș.a.m.d., dar haideți să nu facem analiză pe text, am cerut clarificări inițiatorului acestui 
amendament.  
 Dl Paul Eduard Simion: D-le președinte, dacă, de exemplu, suntem de acord cu un 
amendament de la o anumită direcție și cu un alt amendament de la o altă direcție nu suntem de 
acord, ce facem? Vă întreb?  

Dl  Lucian Dubălaru: Aceasta vă spun, că nu există, v-a clarificat inițiatorul.  
Dl Paul Eduard Simion: Haideți să ne răspundă ...  
Dl  Lucian Dubălaru: Dl viceprimar, mai clarificați o dată, vă rog! 
Dl Paul Eduard Simion: D-le președinte, dl Secretar este cel care poate să ne răspundă, 

din punct de vedere legal, la această nedumerire.  
Dl  Lucian Dubălaru: Nu este nicio nedumerire și nu este în ilegalitate, inițiatorul este      

dl viceprimar și dânsul ne poate clarifica. Vă rog, dl viceprimar, mai clarificați-ne o dată în 
legătură cu acest amendament pe care dvs. l-ați supus consiliului local. Vă rog, d-le viceprimar!  

Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Este vorba de un singur amendament ce conține mai 
multe propuneri de ajustări. Vă mulțumesc! 

Dl Paul Eduard Simion: E chiar incredibil, domnule! Discutăm de mai multe direcții din 
subordinea consiliului local și e vorba de un singur amendament, în condițiile în care scrie că e 
vorba de introdus amendamente, în propunere de buget, mi se pare incredibil, așa ceva nu cred că 
se mai întâmplă într-o altă unitate administrativ-teritorială, adică scrie clar că sunt amendamente, 
dvs. spuneți că este un amendament, în condițiile în care sunt mai multe.   

Dl Adrian Simion, consilier local: Scuze, poate s-a strecurat o greșeală în exprimare, hai 
să luăm în calcul și asta, să deblocăm situația.  

Dl Paul Eduard Simion: Dl Simion, dvs. aveți experiență în consiliul acesta local, haideți, 
vă rog frumos! 

Dl Adrian Simion: Tocmai de aceasta am intrat în direct și v-am spus din mica mea 
experiență.  

Dl Paul Eduard Simion: Sunt mai multe direcții! Dl Simion, discutăm de mai multe 
direcții, de Poliția Locală, de D.I.T.L, de Administrația Școlilor, de D.G.A.S.P.C.. 

Dl Adrian Simion: Dacă dl viceprimar a intrat de două ori și a explicat, nu, deci, dacă dl 
viceprimar de două ori s-a justificat, haideți să luăm pe cuvânt ce a zis.  

Dl Paul Eduard Simion: Nu facem politică, respectăm un cadru legal.  
D-na Simona Valentina Butacu: D-le președinte, permiteți-mi să intervin! Cum este 

posibil să facem un amendament? Îmi poate explica dl viceprimar, dacă sunt în situația în care 
vreau să votez amendamentul pentru direcția taxe și impozite, dar nu sunt de acord cu 
amendamentul propus pentru direcția școli, cum procedez?   

Dl Constantin Tomescu: Nu contează ce vrem noi, nu înțelegi Simona? 
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 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: În structura actuală nu este posibil, din punctul meu de 
vedere, să faceți aceasta. Este vorba de o propunere de amendament la proiectul de hotărâre de 
consiliu și conține mai multe modificări. 
 Dl Paul Eduard Simion: D-le președinte, eu vreau să aud aici și părerea d-lui Secretar, 
pentru că dânsul răspunde de legalitate.   
 D-na Simona Valentina Butacu: Dl viceprimar, chiar nu cunoașteți legea.  
 Dl Paul Eduard Simion: Am o întrebare pentru dl Ciocârlan, că dânsul se ocupă de 
Direcția Economică. Conform legislației în vigoare, Legea nr. 273, dacă nu mă înșel, se pot vota 
mai multe amendamente într-un singur amendament ce țin de mai multe direcții?  
 D-na Simona Valentina Butacu: Dl viceprimar, în cazul acesta... 
 Dl  Lucian Dubălaru: D-na Butacu, să știți că nu vă mai auziți. 
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Vă reamintesc că aceeași structură și făceați parte din 
executiv la acel moment ca fiind consilier al primarului, mă refer la primăria capitalei, aceeași 
structură de amendament era folosită.  
 Dl Paul Eduard Simion: Eu am întrebat, dacă nu vă supărați dl Gâdiuță, l-am întrebat pe 
dl Ciocârlan, Director Executiv al Direcției Generale Economice. Mulțumesc! 
 Dl Bogdan Ciocârlan, Director Executiv, Direcția Economică: Bună seara! În Legea 
nr. 273 nu este prevăzut. Amendamentul face parte din regulamentul dvs, în 273 nu este prevăzut. 
Nu avem! 
 Dl Paul Eduard Simion: Dvs. susțineți în continuare că putem să votăm, că e corect cum 
a abordat problema dl viceprimar, adică, discutăm de relocarea unor bani publici de la o direcție 
la alta, mai multe direcții în subordinea consiliului local într-un singur amendament, da, susțineți 
că este corect și legal? 
 Dl Bogdan Ciocârlan: De legalitate nu mă pot exprima, v-am spus, nu este stipulat 
nicăieri în 273.  
 Dl Paul Eduard Simion: Păi bun și tehnic este corect, dl Ciocârlan? Dacă nu puteți să 
răspundeți de legalitate, dar tehnic este corect?  
 D-na Aurelia Surulescu: Dar sunt articole bugetare separate, investiții separate, instituții 
separate! 
 Dl Bogdan Ciocârlan: În amendamente s-a specificat tot ceea ce trebuie, este legal.  
 D-na Aurelia Surulescu: A, deci, recunoaștem că sunt mai multe amendamente, votăm 
fiecare amendament în parte.  
 Dl Ștefan Viorel Florescu: Dar treceți-le pe fiecare și le votăm pe rând, pe fiecare și nu 
mai stăm să ne certăm aiurea.  
 Dl Lucian Dubălaru: Auziți! Stați puțin! Haideți să fie foarte clar! Am solicitat 
inițiatorului acestui amendament, să clarifice, ni s-a comunicat că este un singur amendament. 
Noi, acum avem în dezbatere bugetul consolidat, este un singur articol, în care dl viceprimar, prin 
acest amendament, a făcut permutări între linii.  
 Dl Paul Eduard Simion: Dar nu poate dl viceprimar să clarifice legalitatea, domné! 
 Dl Lucian Dubălaru: Am lămurit-o cu dânsul, dânsul poate să facă un amendament, a 
făcut un singur amendament. 
 Dl Paul Eduard Simion: Bun, și dânsul dacă nu are..., noi trebuie, gata, să fim yes man, 
să zicem că are dreptate, legal mă refer și tehnic? L-am întrebat pe dl Ciocârlan, dacă tehnic i se 
pare corect, legal, să facem chestia aceasta și îl întreb pe dl Secretar, din punct de vedere legal, 
este corect să votăm așa? Atât mă interesează două păreri expertiză, Directorul Economic și 
Secretarul general al Primăriei.   
 Dl Lucian Dubălaru: De legalitate, dl Secretar general, vă rog! 
 D-na Aurelia Surulescu: Articole bugetare separate, fiți atenți la el.  
 Dl Demirel Spiridon: Dl consilier, vi s-a supus la vot un amendament care va fost trimis 
și înainte, e adevărat cu puțin timp înaintea ședinței, care are mai multe subpuncte. Este un singur 
amendament.    
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 Dl Paul Eduard Simion: Și cum se procedează la vot?  
 Dl Demirel Spiridon: Deja trebuie să vă reamintesc că sunteți în procedură de vot.  
 Dl Paul Eduard Simion: Dl Secretar, vă rog eu frumos, haideți să păstrăm un respect, din 
punct de vedere legal, pe mine mă interesează de legalitate. Deci, dvs. considerați că acest vot este 
legal. Să votăm o singură dată pentru șapte amendamente.   

Dl Demirel Spiridon: V-am răspuns, iar dvs. ați întrerupt procedura de vot.  
Dl Paul Eduard Simion: Da sau nu, ca să știm. E legal?  
Dl Demirel Spiridon: Terminați procedura de vot.  
Dl Paul Eduard Simion: Păi cum să votez?  
Dl Demirel Spiridon: Ați votat ,,împotrivă”.   

 Dl Paul Eduard Simion: Eu credeam că votez primul amendament, d-le Secretar, acum.   
 Dl Lucian Dubălaru: Există un singur amendament, dl Eduard Simion și l-a clarificat 
inițiatorul, haideți să trecem la procedura de vot, că ați întrerupt această procedură, exact cum 
spunea și dl Secretar general, v-ați exprimat votul perfect legal, haideți să-i respectăm și pe ceilalți 
colegi și să-i lăsăm să își exprime votul.  
 Dl Paul Eduard Simion: Eu îi respect și pun niște întrebări, astfel încât, să fim în 
legalitate, dar o să ne răspundă Prefectura la chestia aceasta.  
 Dl Lucian Dubălaru: Eu cred că v-a lămurit inițiatorul amendamentului, am solicitat, în 
calitate de președinte de ședință, să se consemneze acest aspect în procesul-verbal, cred că am 
îndeplinit toate procedurile și toate condițiile, suntem în procedură de vot. Vă rog, deci avem 8 
voturi ,,împotrivă”. Vă rog, dl Secretar general, să-mi confirmați. 
 Dl Demirel Spiridon: Da. Sunt 8 voturi ,,împotrivă”. 
 Dl Lucian Dubălaru: ,,Abțineri”? Nu sunt ,,abțineri”. Voturi ,,pentru”? Dl Secretar 
general toți consilierii și-au exprimat votul.    

 Dl Demirel Spiridon: Da.  
 Dl Lucian Dubălaru: Avem pentru amendamentul d-lui viceprimar: 8 voturi ,,împotrivă”. 
(dl Bordei, d-na Butacu, dl Coșcodaru, dl Iacob, dl Pană, dl Simion E, d-na Surulescu,                      
dl Tomescu). Avem 18 voturi ,,pentru”. Cu 18 voturi ,,pentru”, amendamentul a fost adoptat. 
 Supun la vot  proiectul în ansamblu său. Voturi ,,împotrivă”?   
 Dl Paul Eduard Simion: O secundă! Nu avem dezbateri pentru proiectul de buget?             
Dl președinte, nu avem dezbateri pentru proiectul de buget?  
 Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Eduard Simion! 
 Dl Paul Eduard Simion: Eu am două întrebări pentru executiv. La ultima ședință din anul 
trecut, din luna decembrie, directorul economic ne-a transmis faptul că Primăria Sectorului 6 a 
avut un execedent bugetar de 46 milioane lei și voiam să-l întreb pe dl director spre ce au fost duși 
acești bani, unul la mână. Doi la mână, dacă a fost bugetat proiectul școală după școală și să ne 
spună și nouă exact articolul din buget? Mulțumesc frumos!  
 Dl Bogdan Ciocârlan: Ei au fost puși la secțiunea de dezvoltare, excedentul.  
 Dl Paul Eduard Simion: Dl director, vă rog eu frumos, încercați să ..., știți foarte bine că 
am mai discutat și v-am spus că doar spre dezvoltare, spre investiții. Încercați să nu mai fiți așa de 
evaziv cu noi, eu am întrebat, domné, spre ce, spre reabilitare blocuri, spre reabilitare școli, 
reabilitare străzi.  
 Dl Lucian Dubălaru: Dl Simion Eduard, lăsați-l vă rog să intervină, ați întrebat directorul 
economic și v-a răspuns dânsul, bănuiesc că în detaliu.  
 Dl Paul Eduard Simion: Ce discuție este aceasta dl președinte, spre dezvoltare! Eu am 
pus o întrebare retorică?  
 Dl Lucian Dubălaru: În detaliu vă pot explica directorii de pe direcțiile respective. 
 Dl Paul Eduard Simion: Cum, nu dl director economic a făcut bugetul? A luat de la 
fiecare direcție propunerea de buget și le-a aprobat într-o singură propunere, ce, votăm acum 
bugetul separat pentru A.D.P., pentru D.I.T.L., pentru Școli, votăm un singur buget. Serios?                    



19 

 

Eu atât am întrebat, domne’, banii din excedent, spre ce s-au dus? Spre dezvoltare știu, normal că 
doar acolo pot merge. Nu-i normal să știm și cetățenii să știe?  
 Dl Lucian Dubălaru:  D-le viceprimar, doreați să interveniți? 
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Da. Dacă îmi permiteți! S-au bugetat sumele pentru 
program, ele vor fi suplimentate, cum am spus și în comisia de buget, vor trebui să fie 
suplimentate, pe 65.02.03.02 cheltuieli de personal și la 20.01.30 la bunuri și servicii.                      
Vă mulțumesc!  
 Dl Paul Eduard Simion: Mulțumesc dl viceprimar, mai aștept răspunsul d-lui director! 
Mulțumesc frumos, d-le președinte!  
 Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos și eu, d-le Eduard Simion!  
 Dl Bogdan Ciocârlan: La nivel de consiliu sunt puse fix pentru partea de investiții, am 
spus că sunt pentru reabilitări, pe sisteme rutiere, vă dați seama că...., sunt pe secțiuni de 
dezvoltare.   
 Dl Paul Eduard Simion: Pe sistem rutier cât a fost alocat din 46 de milioane?  
 Dl Lucian Dubălaru: D-na viceprimar dorește să intervină, vă rog! 
 D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Dl Simion Eduard, sunt sigură că știți foarte bine cum 
se fac bugetele și sunt sigură că știți, că... 
 Dl Paul Eduard Simion: Tocmai de aceea d-na viceprimar, întreb și eu.  
 D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Am verificat împreună...  
 D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Am verificat cu direcțiile ce sume, ce venituri vom 
avea, am împărțit pentru cheltuielile de funcționare, diferența am păstrat-o pentru dezvoltare. Nu 
cred că poate cineva să vă spună exact din cei 46 de milioane lei, cât îmi amintesc că a fost 
excedentul, cât și unde s-au dus, dar ce vă pot spune, este că de exemplu, pe modernizare sistem 
rutier, din bugetul total de investiții de 514 miloane, cred, da, 515.204, pe modernizare sistem 
rutier din toți banii aceștia se vor aloca 8,89% care înseamnă 45,785 de milioane. Deci, am putea, 
de exemplu, dacă îmi permiteți, să facem o analogie și să presupunem că din cei 46 de milioane 
excedent, 8,89% se duc, de exemplu, către modernizare sistem rutier, 39,88% către modernizare 
infrastructură.  
 Dl Paul Eduard Simion: D-na viceprimar, cu alte cuvinte, pentru reabilitări străzi s-a 
alocat doar excedentul trecut, anul acesta nu s-a alocat niciun ban.  
 Dl Lucian Dubălaru: Dl Eduard Simion, o rugăminte la dvs., haideți să ne respectăm și 
să nu ducem discuția aceasta în derizoriu.  
 Dl Paul Eduard Simion: Tocmai, haideți să ne respectăm, eu am pus niște întrebări 
punctuale și tocmai, din respect, am rugămintea într-un spirit civilizat și colegial, să îmi răspundă 
tot punctual.  
 Dl Lucian Dubălaru: V-a răspuns și vă răspundea și d-na viceprimar și dvs. răstălmăciți 
cuvintele, lăsați-i să răspundă, dacă tot i-ați interpelat... 
 Dl Paul Eduard Simion: Mi-a spus d-na viceprimar că au fost 43 de milioane lei, deci, cu 
alte cuvinte, tot excedentul de anul trecut s-a dus doar pe străzi.  
 Dl Lucian Dubălaru: Aceasta vă spuneam, vă rog eu frumos să vă concetrați la 
răspunsurile d-nei viceprimar și să o lăsați să termine ideea până la capăt, v-a explicat că dintr-un 
total de 500 și ceva de milioane de lei, 43 s-au dus pe amenajări, după care urmează și alte proiecte 
de investiție.  
 D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Ce vreau eu să subliniez și sunt sigură că știți foarte 
bine, dl Simion Eduard, că avem un buget de dezvoltare care a fost compus, inclusiv din 
excedentul de anul trecut de 46 de milioane lei, care a fost redistribuit către obiectivele de investiții 
pe care acest consiliu și le asumă.  
 Dl Paul Eduard Simion: Foarte corect d-na viceprimar, așa este, aveți perfectă dreptate!
 D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Că este pe Valea Largă, spital, creșă, grădinițe, e 
irelevant.  
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 Dl Paul Eduard Simion: Cum să fie irelevant, d-nă? Noi am avut un excedent de 46 de 
milioane și eu v-am întreb spre ce s-au dus acești bani, 46 de milioane, ca să ne dăm și noi seama 
de la valoarea... 
 Dl Lucian Dubălaru: Dar vă rog, lăsați-o să vă explice, că vorbiți peste dânsa și nu poate 
să-și termine ideea.   
 D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Aceasta încerc să vă spun, dl Simion, că bugetul de 
dezvoltare al acestui consiliu, are o valoare, da? Din calculele mele, secțiunea dezvoltare este de 
423.834.000 lei, da, din acești bani, cei 46 de milioane lei sunt excedentul pe care l-am aprobat la 
finalul anului trecut. Corect până aici? Corect. Această sumă a fost redistribuită către obiectivele 
noastre de investiții, deci nu cred că este cineva care vă poate spune cu exactitate unde s-au dus 
fiecare leuț din cei 46 milioane, când ei fac împreună cu restul sumelor de bani, suma care 
reprezintă valoarea secțiunii de dezvoltare. Păi, aceasta aprobăm acum, distribuim banii din 
secțiunea de dezvoltare.  
 Dl Paul Eduard Simion: D-na viceprimar, sunteți de acord cu mine că ar fi fost bine ca 
acest excendent bugetar din anul 2021, să respectăm o practică, din trecut, ca să știm foarte clar 
unde se duc acești bani și să fie un proiect de hotărâre separat? 
 D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: Dar am avut proiect de hotărâre separat și v-am spus 
dvs. de mai multe ori că banii de pe execedent... 
 Dl Paul Eduard Simion: D-na viceprimar,  atunci de ce nu știm unde se duc banii, dacă 
am avut proiect de hotărâre separat?  
 D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: În secțiunea de dezvoltare.  
 Dl Paul Eduard Simion: D-na viceprimar, haideți serios? Se duc spre dezvoltare, serios? 
 Dl Lucian Dubălaru: Acest excedent nu poate să facă subiectul unui proiect de hotărâre 
strict pentru excedent, modalitatea de a-l cheltui, el se varsă în acest buget consolidat al primăriei, 
după care, din acest buget, din aceeași oală, se împart sumele. Nu putem să spunem că, de fapt, 
din cei 400 și ceva de milioane, 0,2... 
 Dl Paul Eduard Simion: Dl Dubălaru, sunteți într-o eroare gravă!  
 D-na Aurelia Surulescu: Cele 42 de milioane se duc acolo de unde au venit, nu avem 
voie să le dăm în alte direcții.  
 Dl Traian Pană: D-le președinte, dacă îmi permiteți, o scurtă interpelare!  
 Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-le Pană! 
 Dl Traian Pană: Din câte am observat, avem un proiect foarte important pentru                
Sectorul 6, astăzi, și în afară de dvs., care nu ar trebui să răspundeți dvs., dl primar nu a intervenit 
deloc în aceste discuții. Mai este cu noi, dl primar, în această ședință, mai reprezintă cetățenii? 
Din punctul meu de vedere, ați început să răspundeți în locul d-lui Primar și nu ar trebui. Felicit 
pe colegii care au răspuns, cum au știut să răspundă, respectiv cei doi viceprimari, dar constat că 
dl primar este absent. Mulțumesc! 
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Dacă îmi permiteți! 
 Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-le viceprimar! 
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Cu siguranță că dl primar reprezintă cetățenii și cu 
siguranță că dl primar este foarte prezent, atât în comunitate, cât și în executiv.  
 Dl Traian Pană: Am văzut pe facebook, este foarte prezent la televizor, în presă, dar în 
ședințele de consiliu sunteți dvs. și d-na viceprimar și mi-aș fi dorit să fie și dl primar tot atât de 
activ cum sunteți dvs., cel puțin să ne răspundă. 
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Noi suntem o echipă și aveți aici, în ședință, atât 
viceprimarii cât și reprezentanții executivului. 
 Dl Traian Pană: Tocmai de aceea v-am felicitat d-le viceprimar..., ce nu ați înțeles, v-am 
felicitat și pe dvs. și pe colega dvs.. Mi-aș fi dorit, pentru că este cel mai important buget din anul 
acesta, să fi participat și dl primar, să se implice, să-l vedem că se implică. 
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Poate că mă înșel, dar dl primar a fost prezent o parte 
din ședință, cel puțin la începutul ședinței. 
 Dl Traian Pană: Eu, cel puțin, nu am auzit nici măcar să salute! 
 Dl Lucian Dubălaru: Haideți să revenim la buget, vă rog! 



21 

 

 Dl Eduard Paul Simion: Este cel mai important proiect de hotărâre, tocmai din cauza 
aceasta, am rugămintea, din nou, ca executivul să ne răspundă, spre ce…, nu spre ce capitol, asta 
am înțeles, dezvoltare, asta știm, doar spre ce investiții s-au dus cei 46 de mil. lei. Mulțumesc 
frumos, d-le președinte! 

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-le Eduard Simion! 
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Pot să vă răspund? Nu s-au dus, se vor duce, în funcție de 

cum se vor derula lucrurile. Mai mult de atât... 
 Dl Eduard Paul Simion: Este incredibil, ne luați la mișto, d-le director, este clar!                 
S-au dus deja, că deja i-ați pus în propunera de buget și plus de asta, răspunsul dvs. în continuare, 
chiar ne luați la mișto. Este urât! 
 Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Nu s-a plătit și nu s-a cheltuit niciun leu.  
 D-na Aurelia Surulescu: Atâta poate el, d-le Simion, nu vă mai supărați pe dânsul! 
 Dl Lucian Dubălaru: Haideți, vă rog, să nu începem să ne jignim, dl Eduard Simion! 
 Dl Eduard Paul Simion: D-le președinte, nu ne jignim, dar dacă dvs. vi se pare corectă 
atitudinea unui director general economic, să răspundă în așa hal unui consilier local, unui cetățean 
al Sectorului 6 care are o simplă întrebare, eu nu mai am ce să spun, deși, eu am un respect pentru 
tot executivul. Repet, pentru tot executivul! 
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Dacă îmi permiteți! 
 Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-le viceprimar! 
 Dl Alexandru Valeriu Gâdiuță: Dl director a adus o serie de clarificări, este vorba de 
modul în care sunt prevăzute sau executate acele elemente, nu a vrut sub nicio formă, sunt convins, 
să ia la mișto sau mai știu eu ce..., consiliul local, sub nicio formă! El a făcut decât o clarificare 
care nu puteți spune că nu este reală, unu la mână. Doi la mână, în lista de obiective de investiții 
sunt sute de puncte, fiecare cu elemente, cu cantități de la un leu, la zece lei..., îmi cer scuze, de 
la una mie lei sau zece mii lei, o sută mii lei și așa mai departe. Ceea ce îi cereți acum dvs.                   
d-lui director, este să-i numere acum, efectiv, zeci sau sute de astfel de puncte, alocări de o mie 
de lei, de zece mii lei sau cu milioane de lei. Până la urmă, oricum pe secțiunea de dezvoltare, fie 
că vorbim de excedent, fie că vorbim de alte surse, sunt tot banii administrației locale. 
 Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, d-le viceprimar! 

Dl Constantin Alin Copaci: D-le președinte, să îmi permiteți și mie, vă rog frumos! 
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-le Copaci! 
Dl Constantin Alin Copaci: Au fost două chestii pe care aș vrea să le enunț. Una,                      

dl primar a fost la începutul ședinței, cu siguranță și a doua,  bănuiesc că excedentul, fără să fiu 
un economist, nu am cunoștințe solide, dar fiecare direcție și-a alocat excedentul în proiectele de 
investiții și nu cred că s-au dus de colo, colo. Este o chestie simplă, de lege, să spun așa, dar vă 
zic, nu am pretenții că eu cunosc acest aspect foarte bine. Mulțumesc frumos! 
 Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, d-le consilier! Propun să trecem la procedura 
de vot, dacă se poate, deci, intrăm în procedura de vot! D-le Secretar general, vă rog să notați! 

Voturi ,,împotrivă”? 8 voturi ,,împotrivă”. (dl Bordei, d-na Butacu, dl Coșcodaru, dl Iacob, 
dl Pană, dl Simion E, d-na Surulescu, dl Tomescu). ,,Abțineri”? O „abținere”. ( dl Desculțescu). 
Voturi ,,pentru”? 17 voturi ,,pentru”.  

Ok! D-le Secretar general, vă rog să confirmați voturile pentru proiectul de buget în 
integralitatea sa. 

Dl Demirel Spiridon: 8 voturi ,,împotrivă”, o „abținere” și 17 voturi ,,pentru”. 
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-le Secretar general! 
Cu 8 voturi ,,împotrivă”, o „abținere” și 17 voturi ,,pentru”, proiectul a fost adoptat. 
Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea                      

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88 din 08.05.2018 privind aprobarea proiectului                   

“Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public 

Buildings-D6EEPB)” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Discuții, dacă sunt, vă rog?  
Dl Eduard Paul Simion: Dacă se poate, d-le președinte! 
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-le consilier Eduard Paul Simion! 
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Dl Eduard Paul Simion: Vreau să mulțumesc actualului executiv care continuă proiectele 
bune ale fostului mandat, mandatul 2016-2020. Mulțumesc frumos! 
 Dl Lucian Dubălaru: Mulțumim și noi! Dacă mai sunt și alte intervenții, dacă nu sunt, 
supun la vot acest proiect.  
 Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt. ,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”. Voturi ,,pentru”?                      
Cu 26 de voturi ,,pentru”,  proiectul a fost adoptat. 
 Următorul proiect de pe ordinea suplimentară: Proiect de hotărâre pentru modificarea 

H.C.L. Sector 6 nr. 278/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea 

gestiunii serviciului de salubrizare din  Sectorul 6 al Municipiului București și aprobarea modului 

de delegare a activităților de salubrizare. 

Discuții, dacă sunt, vă rog?  
Dl Constantin Alin Copaci: D-le președinte, vă rog frumos, îmi permiteți? 
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-le Copaci! 
Dl Constantin Alin Copaci:  O lămurire în ceea ce privește comisia Juridică. Într-adevăr, 

ieri, din viteză, putem să spunem că această comisie a fost convocată pe grabă, dar vă asigur că 
intențiile mele au fost oneste, nicidecum de altă natură. Întodeauna, colaborarea mea cu colegii 
consilieri din comisia Juridică, a fost una bună. Uneori au fost sincope..., asta este! „Cine nu 
muncește, nu greșește”! Personal, o să fac tot posibilul ca astfel de situații să nu se mai repete, dar 
totodată aș vrea să evidențiez un lucru sau să atrag atenția asupra unui lucru, știu că, cu toți lucrăm, 
avem zile grele și chiar dacă un coleg greșește, cred că exprimarea sau modul de exprimare față 
de acesta ar trebui să fie unul ok. De exemplu, vă dau așa, nu este prima dată, dacă era prima dată, 
ignoram, apelativul „alo”, nu cred că este normal într-un cadru colegial. Atât am avut de spus. 
Mulțumesc! 

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, d-le Copaci! Dl Coșcodaru, vă rog! 
Dl Iulian Mihai Coșcodaru: Ca să clarific și eu situația! Nu am zile grele, am zile foarte 

frumoase, așa ca să știe și nu muncesc din greu așa cum poate crede el, nu știu, poate la dumnealui 
acolo unde lucrează el..., unde lucrează, la A.N.C.O.M. parcă, acolo poate are el..., poate muncește 
mai mult, dacă e să o luăm așa. 

Dl Constantin Alin Copaci: Dl Coșcodaru, vă rog frumos! Dl consilier Coșcodaru, nu 
„el”, că nu suntem de aceeași etate și nu suntem la bar. Mulțumesc frumos! 

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-le Copaci! D-le Coșcodaru, vă rog să ne respectăm! 
Dl Iulian Mihai Coșcodaru: La bar poate stai tu, nu știu, eu nu mă duc la bar, că nu 

consum. 
Dl Lucian Dubălaru: D-le Coșcodaru, vă rog frumos să vă măsurați cuvintele și să 

încercați să… 
Dl Paul Eduard Simion: Am eu o intervenție, dacă se poate, d-le președinte, vă rog! 
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-le Eduard Paul Simion! 
Dl Paul Eduard Simion: Vreau să întreb executivul în legătură cu această propunere de 

proiect, referitor la acest Studiu de oportunitate, care este valoarea totală a lui? Mulțumesc frumos! 
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-le Eduard Simion! La ce faceți referire mai exact? 
Dl Paul Eduard Simion: Mă refer la Caietul de sarcini care, probabil, va fi scos în licitație, 

în urma acestui Studiu de oportunitate. Mulțumesc! 
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan: O să intervin eu, sper să nu spun prostii, pentru că noi, 

acum, vorbim de două lucruri diferite. Avem în față un proiect de modificare a unui Studiu de 
oportunitate, nicidecum de un Caiet de sarcini. Caietul de sarcini pentru delegarea serviciului de 
colectare și transport deșeuri de la populație, după cum probabil știți, este în consultare publică și 
a fost publicat și ca să nu mai existe discuții despre cine și ce știe sau nu știe, probabil, cred că ați 
văzut și dacă nu ați văzut, vă anunț acum că pe 15, cred, va avea loc o dezbatere publică în primărie 
începând cu ora 14.00, cred, deci, dacă vreunul dintre colegii din consiliul local este interesat să 
participe, îi așteptăm în primărie pe 15 februarie de la ora 14.00, unde se va discuta fix despre 
Caietul de sarcini, d-le Simion, dar acum, noi vorbim despre un Studiu de oportunitate care enunță 
o valoare a contractului de delegare pentru 10 ani fără T.V.A., valoare de 993.646.925 mii lei, dar 
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repet, rugămintea este să nu mă credeți pe cuvânt și să citiți Caietul de sarcini sau să veniți                     
pe 15 februarie la dezbatere, eu citesc doar din acest Studiu de oportunitate. 

Dl Paul Eduard Simion: Mulțumesc frumos, d-na viceprimar! 
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-na viceprimar! 
Alexandru Teodor Bojdan: Am și eu o rugăminte, aici, că tot s-a discutat mai devreme 

de dezbateri publice și colegul nostru Simion E. s-a plâns că nu știa despre dezbaterea pe buget, 
dacă se poate, Biroul Tehnic să ne transmită și nouă pe e-mail o notificare în momentul în care se 
stabilește o dezbatere publică, indiferent de subiect, doar ca să nu mai existe discuții că nu există 
transparență și că unii colegi consilieri nu știu, sau nu cunosc despre aceste dezbateri. Mulțumesc 
mult! 

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-le Bojdan! Vă rog, d-le Eduard Simion! 
Dl Paul Eduard Simion: D-le Bojdan, stimate coleg, vă spun sincer, chiar nu am știut de 

această dezbatere publică… 
Alexandru Teodor Bojdan: Vă cred, vă cred că nu ați știut și de aceea am făcut mențiunea 

aceasta. 
Dl Paul Eduard Simion: Am spus faptul că, de exemplu, anul trecut a fost o dezbatere 

publică on-line la care a participat dl primar și cei doi viceprimari, pe care am urmărit-o, iar de 
această dezbatere publică chiar nu am știut, mi se pare un pic exagerat să spuneți că mă plâng, nu, 
nu mă plâng, încerc doar să… 

Alexandru Teodor Bojdan: OK, v-ați sesizat, îmi prezint eu scuze în cazul acesta, dacă          
v-am deranjat cumva, poate nu am ales corect termenul. 

Dl Paul Eduard Simion: Nu este vorba de scuze, dar uitați, de exemplu, am căutat pe 
pagina de facebook a Primăriei Sectorului 6 și nu am văzut nicio postare cu referire la..., pe data 
cutare, la ora cutare, are loc dezbaterea publică, poate nu am găsit eu, dacă greșesc, îmi pare rău! 
Mulțumesc frumos de înțelegere! 

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, d-le Eduard Simion! O să fac o completare asupra 
solicitării făcute de dl consilier Bojdan. Secretariatul Tehnic nu inițiază aceste dezbateri publice 
și aș dori să se consemneze în procesul-verbal către Compartimentul de Comunicare să informeze 
toți consilierii locali în ceea ce privește orice dezbatere publică și prin Secretariatul general să li 
se aducă la cunoștință acest aspect. 

Alexandru Teodor Bojdan: Perfect! Mulțumesc, d-le președinte! 
Dl Lucian Dubălaru: Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, supun la vot proiectul. 

Intrăm în procedură de vot, d-le Secretar general.   
 Voturi ,,împotrivă”? 8 voturi ,,împotrivă”. (dl Bordei, d-na Butacu, dl Coșcodaru,                 
dl Iacob, dl Pană, dl Simion E., d-na Surulescu, dl Tomescu).  ,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”. 
Voturi ,,pentru”? Cu 18 voturi ,,pentru”,  proiectul a fost adoptat. 
 Ținând cont că este ședință extraordinară declar ședința închisă! Vă mulțumesc, o seară 
minunată! 
 Dl Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6: Dați-mi voie puțin, d-le președinte!  
 Dl Lucian Dubălaru: Da, d-le primar, vă rog! 
 Dl Ciprian Ciucu: Le mulțumesc consilierilor P.N.L și USR-PLUS că au votat cele două 
proiecte, votând aceste două proiecte putem da drumul la treabă mai repede și totul este în regulă! 
Aș vrea să vă fac precizarea că  întâlnirea în care i-am rugat pe operatorii de salubritate să 
participe, este exclusiv dedicată operatorilor de salubritate, adică nu este o întâlnire deschisă, 
discutăm și luăm feed-back-ul pe Caietul de sarcini. Am vrut să fac o mică rectificare pentru că 
am impresia că cineva a anunțat în mod eronat că ar fi o dezbatere publică. Nu este o dezbatere 
publică, nu dezbatem public Caietul de sarcini, ci vrem să vedem dacă ar putea apărea probleme, 
tocmai pentru a le corecta. Ne vedem cu toți odată, nu ne vedm cu nimeni separat, tocmai pentru 
a asigura egalitate de șanse în momentul în care se va ajunge la licitație. Cu aceasta, eu încă odată 
vă mulțumesc pentru votul dvs. din această seară și vă urez o seară bună! La revedere! 
 Dl Ștefan Viorel Florescu, consilier local: D-le Primar, dacă îmi permiteți! Om fi noi un 
partid mic P.M.P.-ul, dar și noi tot pozitiv am votat cu bugetul, ca să știți! 
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 Dl Ciprian Ciucu: D-le Florescu, vă simt atât de aproape încât nu v-am mai menționat. 
Îmi cer scuze, d-le Florescu, aveți dreptate și nu vreau să credeți că este lipsă de respect față de 
P.M.P.. 
 Dl Ștefan Viorel Florescu: Am vrut să vă reamintim că suntem și noi prezenți în ședință. 
 Dl Ciprian Ciucu: Așa este și vă mulțumesc, d-le Florescu! 
 Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, d-le primar! Declar ședința închisă! O seară 
minunată tuturor! 
 
 
 
Preşedinte de ședință,                                                               Secretar General al Sectorului 6, 

   Lucian Dubălaru                                                                                  Demirel Spiridon 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


