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PROCES - VERBAL 
Încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 6 

din data de 13.05.2022 
 
 
 
 Lucrările şedinţei au început la ora 12:00 și s-au desfășurat on-line, în sistem de 
videoconferință, prin aplicația WEBEX. Accesul s-a făcut folosind invitația de participare (link) 
transmisă pe adresa de e-mail a fiecărui consilier local. 
 În deschiderea lucrărilor şedinţei s-a făcut apel audio și video și au fost prezenți                      
26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție. A lipsit dl Pascu Cristian Gabriel.  

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 s-a făcut în scris prin Dispoziția 
Primarului Sectorului 6 nr. 1261/12.05.2022, 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. 1264/13.05.2022, ordinea de zi a ședinței din 
data de 13.05.2022 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 de 13.05.2022, prin afișare la 
sediul instituției, pe site-ul instituției la adresa www.primarie6.ro, la secțiunea Ședințele 
consiliului local și pe pagina de facebook la adresa facebook.com/PrimariaSectorului6.        

   

 Anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 1261/12.05.2022 
 

r. 
crt. 

Comisii de specialitate 
ale C.L. al   

Sectorului 6  

PROIECT ORDINE DE ZI 

1. 

nr. 5 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 101/30.06.2021 privind avizarea 
Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al 
municipiului București 2021-2030, solicitarea către Consiliul 
General al Municipiului București să aprobe  Programul integrat de 
dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030 
și revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6     
nr. 286/11.12.2018. 

2.  

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului consolidat de 
venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale     
sector 6 Bucureşti pe anul 2022. 
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       Anexă la D.P. Sectorului 6 nr. 1264/13.05.2022 

Suplimentarea Ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 13.05.2022, ora: 1200 
 

Nr. 
crt. 

Comisii de 
specialitate ale C.L.  

al Sectorului 6 

ORDINEA DE ZI 

1. nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 
Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local 
al Sectorului 6  de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al 
Municipiului București, Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului 
București, Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 4 al 
Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului București pentru 
realizarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de 
semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și 
prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii 
siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării". 

 
 
Dl Demirel Spiridon, Secretarul general al Sectorului 6: Bună ziua doamnelor și 

domnilor consilieri! Vom începe ședința noastră de astăzi cu efectuarea prezenței. Sunt prezenți 
26 de consilieri locali în mediul on-line, din 27 de consilieri în funcție.  Lipsește dl Pascu Cristian 
Gabriel.  

D-le președinte, aveți cuvântul! 
 Dl Lucian Dubălaru, președinte de ședință: Mulțumesc frumos, d-le Secretar general! 
Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri!  
 Ședința de astăzi a fost convocată prin dispoziția d-lui primar nr. 1261/12.05.2022 și 
suplimentată prin dispoziția d-lui primar nr. 1264/13.05.2022 privind suplimentarea Ordinii de zi 
a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 6 din data de 12.05.2022 și a fost 
publicată în ziarul Adevărul, din data de 12.05.2022. 

Supun la vot ordinea de zi nr. 1261. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi ,,împotrivă”. 
,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”. Voturi ,,pentru”? Cu 25 de voturi ,,pentru”, ordinea de zi a fost 
aprobată. Dl Gâdiuță încă nu s-a conectat. 

Supun la vot suplimentarea ordinii de zi nr. 1264. Voturi ,,împotrivă”?  
Dl Traian Pană, consilier local: D-le președinte, dacă îmi permiteți! Înainte de a intra în 

procedură de vot, care este urgența pentru al doilea proiect, adică suplimentarea ordinii de zi? 
Dl Lucian Dubălaru: Avem aparatul executiv, care ne va da toate informațiile. 
Dl Traian Pană: Păi știu, dar am dori înainte, să ne răspundă la întrebare, ca să știm de ce 

votăm..., am înțeles, cele două proiecte de ieri, dar care este urgența acestui proiect?                      
Acest proiect ar fi putut intra... 

Dl Lucian Dubălaru: Nu vă mai auzim, dar am înțeles solicitarea dvs..                      
D-na Director Iuliana Leca, dacă ne auziți. 

D-na Iuliana Leca, director executiv Direcția Fonduri Externe: Da, vă aud. 
Dl Lucian Dubălaru: Și puteți să ne spuneți urgența suplimentării, vă rog! 
D-na Iuliana Leca: Bineînțeles, că am să transmit acum colegilor. Aseară, la ora 20:00, 

am primit solicitarea de la P.M.B. pentru a modifica acordul de parteneriat, dat fiind, că în data de 
11.05.2022, a fost publicat Ghidul final pe PNRR privind Fondul Local care, prin anexă, modifica 
acordul de parteneriat pe care deja îl semnasem. Astfel încât, să se poată depune luni, în data de 
16.05.2022, începând cu ora 10:00, cererea de finanțare, este nevoie de modificarea de urgență a 
acordului de parteneriat, lucru care se întâmplă la toate celelalte sectoare care sunt parteneri în 
acest proiect. Modificarea apărută față de..., dar aceasta probabil că o discutăm la punctul 
respectiv, acum doar vă explicam urgența. Dacă este suficient și dacă vreți și alte detalii, vi le pot 
da. Noi, am stat până târziu în noapte ca să vă putem pregăti documentele. 

Dl Traian Pană: Mulțumesc pentru răspuns! 
Dl Demirel Spiridon: Mulțumim! 
Dl Lucian Dubălaru: OK! Mulțumesc! Trecem la votarea ordinii de zi suplimentară          

nr. 1264. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi ,,împotrivă”. ,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”.               
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Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi ,,pentru”, ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.                      
(S-a conectat și dl Gâdiuță). 

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi 
,,împotrivă”. ,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”. Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi ,,pentru”,                 
ordinea de zi a fost aprobată.  

Aş dori să vă propun aceeaşi modalitate ca la şedinţa trecută, în sensul că dacă nu sunt 
discuţii generale, să trecem la votarea proiectelor în ansamblul lor. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt 
voturi ,,împotrivă”. ,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”. Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi ,,pentru”, 
propunerea a fost aprobată.  

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 101/30.06.2021 privind avizarea Programului 

integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030, solicitarea 

către Consiliul General al Municipiului București să aprobe Programul integrat de dezvoltare 

urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030 și revocarea Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. 286/11.12.2018. 

Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Voturi ,,împotrivă”?                      
9 voturi împotrivă (dl Bordei, d-na Butacu, dl Coșcodaru, dl Iacob, dl Pană, dl Petcu,                      
dl Simion E.,  d-na Surulescu, dl Tomescu). ,,Abțineri”? O ,,abținere” (dl Desculțescu).                      
Voturi ,,pentru”? Cu 16 voturi ,,pentru”, proiectul a fost adoptat.  

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului 

consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe 

anul 2022.  
Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Voturi ,,împotrivă”?                      

9 voturi împotrivă (dl Bordei, d-na Butacu, dl Coșcodaru, dl Iacob, dl Pană, dl Petcu,                      
dl Simion E., d-na Surulescu, dl Tomescu). ,,Abțineri”? O ,,abținere” (dl Desculțescu).                      
Voturi ,,pentru”? Cu 16 voturi ,,pentru”, proiectul a fost adoptat.  
 Trecem la dispoziția nr. 1264 și avem Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului 

Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local 

al Sectorului 6  de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București, 

Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 2 al Municipiului București, 

Sectorul 4 al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului București pentru realizarea 

proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă 
(Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în 
vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”. 

Aici, avem la dosar o notă de îndreptare eroare materială a raportului de specialitate.                     
Au survenit niște mici modificări de redactare, mai de grabă.  

D-na Iuliana Leca: Dacă este nevoie, pot să și explic. 
Dl Lucian Dubălaru: Da, vă rog! Oricum, o să rog Secretariatul Tehnic să îl trimită și 

consilierilor, ca să îl aibă și vă rog, d-na Leca, să ne explicați! 
D-na Iuliana Leca: Perfect! În două cuvinte, așa cum spuneam la început, legat de 

urgență, modificările care apar pe acord sunt legate de faptul că nu mai sunt 8 parteneri, cum erau 
anterior, sunt mai puțini parteneri, respectiv 5 sectoare plus P.M.B., nu mai este sectorul 3 și nici 
Asociația de Transport București-Ilfov, ei nu mai sunt parteneri în proiect. Aceasta este o primă 
modificare și atunci, în raportul de specialitate nu se înțelegea foarte bine că în luna aprilie se 
decisese acest lucru, iar acum s-a revenit cu noul acord de parteneriat pe o nouă formulă și doar 
am mai adaugat o chestiune prin care am explicat că au ieșit cei doi parteneri, ca să fie cât mai 
bine, să se înțeleagă în raportul de specialitate. Acestea sunt modificările. Mulțumesc!  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, d-na director!  
Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul.                   

Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi ,,împotrivă”. ,,Abțineri”?  
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan, viceprimar: Păi suntem siguri că nu sunt sau nu ne 

auzim? 
Dl Lucian Dubălaru: Mă auziți, vă rog? 
D-na Aurelia Surulescu: Auzim, auzim! 
Dl Constantin Tomescu, consilier local: Dl președinte, vă așteptați să spunem nu sau 

cum? 
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Dl Ștefan Viorel Florescu, consilier local: Toți suntem de acord.  
Dl Lucian Dubălaru: Ideea este că sunt niște probleme de conexiune și se întrerupe la 

noi, aici, și atunci nu mai auzim nimic, de aceea voiam să fim siguri că nu sunt probleme.  
Dl Traian Pană: Dl președinte, dacă mă auziți! 
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Pană! 
Dl Traian Pană: Vedeți, tocmai de aceea grupul P.S.D. solicită și a solicitat mereu 

ședințele fizice, nu on-line. În on-line vedeți, noi, aici, nu avem probleme, dar aveți în cadrul 
primăriei. Tocmai de aceea, rog executivul, public, următoarele ședințe să se desfășoare în format 
fizic, în cadrul primăriei. Vă mulțumesc! 

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! Trecem la vot. Vă rog, să mai confirmăm, încă 
o dată. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi ,,împotrivă”. ,,Abțineri”? Nu sunt ,,abțineri”.                      
Voturi ,,pentru”? Cu 26 de voturi ,,pentru”, proiectul a fost adoptat. 

Vă mulțumesc frumos pentru efort și pentru participare! Vă doresc un weekend minunat!  
 
 
 
  

Preşedinte de ședință,                                                                Secretar general al Sectorului 6, 

    Lucian Dubălaru                                                                                 Demirel Spiridon 

 
 

 
 
 


