SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

PROCES - VERBAL
Încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 6
din data de 20.06.2022
Lucrările şedinţei au început la ora 15:30 și s-au desfășurat online, 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 24
de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție. Nu au răspuns apelului de prezență
dl Niculaie Bordei, dl Constantin Tomescu și d-na Mitran Georgeta. Pe parcusul ședinței s-au
alăturat și domnii consilieri locali Niculaie Bordei și Constantin Tomescu și a lipsit
d-na Mitran Georgeta.
Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 s-a făcut în scris prin Dispoziția
Primarului Sectorului 6 nr. 1489/16.06.2022, 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.
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 17-19.06.2022, prin afișare la
sediul instituției, pe site-ul instituției la adresa www.primarie6.ro, la secțiunea
Ședințele consiliului local și pe pagina de facebook la adresa facebook.com/PrimariaSectorului6.

Nr.
crt.

1.

Comisii de
specialitate ale
C.L. Sector 6

nr. 1 și nr. 5

2.

nr. 5 și nr .6

3.
nr. 5 și nr. 6

4.
nr. 1 și nr. 5

Anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 1489/16.06.2022
PROIECT ORDINE DE ZI
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli
al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022.
Proiect de hotărâre privind preluarea de către Consiliul Local Sector 6
a competenţelor unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti de
organizare a prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a
deşeurilor, de organizare a tratării mecanobiologice a deşeurilor municipale şi a
deşeurilor similare, precum şi de administrare a depozitelor de deşeuri şi/sau
instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, pentru
deșeurile generate și colectate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al
municipiului București.
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale din
Municipiul București, pentru delegarea, în numele și pe seama Sectorului 6,
a activităților specifice preluate temporar conform O.U.G. nr. 38/2022.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local Sector 6
nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu
de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Construire și dotare Creșa Îngerașii”, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 151/2019.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul general al Sectorului 6: Bună ziua doamnelor și
domnilor consilieri! Vom începe ședința noastră de astăzi cu efectuarea prezenței.
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Sunt prezenți 24 de consilieri locali în mediul online din 27 de consilieri locali în funcție.
Nu au răspuns apelului de prezență dl Niculaie Bordei, dl Constantin Tomescu și d-na Mitran
Georgeta.
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. 1489/16.06.2022 și a fost
publicată în ziarul Adevărul din data de 17-19.06.2022.
Vreau să vă aduc la cunoștință că avem la dosar o notă de retragere a proiectelor de la
punctul 2 și 3 de pe ordinea de zi. Bănuiesc că ați intrat în posesia ei, de aceea ordinea de zi pentru
astăzi va include doar punctul 1, referitor la rectificarea bugetară și punctul nr. 4, creșa Îngerașii.
Supun la vot dispoziția nr. 1489, modificată. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi
,,împotrivă”. ,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”. Voturi ,,pentru”? Cu 24 de voturi ,,pentru”, ordinea
de zi a fost aprobată.
Aș vrea să vă propun aceeași modalitate ca la ședința trecută, în sensul în care 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 24 de voturi ,,pentru”, propunerea a fost aprobată. Vă mulțumesc frumos!
Intrăm pe ordinea de zi.
Primul 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, vă rog! Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.
Dl Alexandru Desculțescu, consilier local: Îmi permiteți, vă rog?
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog!
Dl Alexandru Desculțescu: Eu am încercat, din informațiile găsite pe site, să-mi dau
seama și nu am reușit să găsesc ce anume se rectifică. Vă rog să mă ajutați! Mulțumesc!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc, dl consilier Desculțescu! Dacă este cineva din
executiv?
În acest moment suntem 26 de consilieri locali din 27. Au intrat online dl Bordei și
dl Tomescu. Vă rog, dl Secretar general, să modificăm prezența! Mulțumesc frumos!
Dl Paul Eduard Simion, consilier local: Am și eu o întrebare, dacă se poate, pentru
executiv, dl președinte, în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi!
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Eduard Simion!
Dl Paul Eduard Simion: Mulțumesc frumos, dl președinte! Care este motivul pentru care
în ultimele 4 luni de zile de când a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei
Sectorului 6, trecem prin a treia rectificare bugetară în doar 4 luni de zile. Mulțumesc frumos!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc și eu! Dacă este cineva din executiv?
Dl Bogdan Ciocârlan?
Dl Bogdan Ciocârlan, director executiv, Direcția Economică: Bună ziua! Da, se poate
să răspund? Se repartizează în buget noi instituții create, acesta este motivul.
Dl Paul Eduard Simion: Care nouă instituție și de unde se iau bani? De pe ce capitole și
de la ce direcție?
Dl Bogdan Ciocârlan: Noua instituție se numește Administrația Serviciului Public de
Salubrizare Sector 6, suma alocată este de 15 milioane de lei și se iau de pe contractul Urban
13 milioane de lei și 2 milioane de lei din fondul de rezervă.
Dl Alexandru Desculțescu: Și unde anume, în informațiile trimise către consilieri și
afișate pe site-ul consiliului local, apar aceste răspunsuri pe care le-ați dat dvs., acum? Adică, noi
fără să vă întrebăm punctual, eu cel puțin nu am reușit, să le găsesc. Mulțumesc!
Dl Bogdan Ciocârlan: Cu siguranță sunt în raportul de specialitate. Cu siguranță, vă rog
să citiți raportul de specialitate pentru că îl aveți la îndemână. Spune clar, capitolul 74.10.
Administrația Serviciului Public, 15 milioane.
Dl Alexandru Desculțescu: Eu înțeleg că apare informația acolo, dar apare într-o formă
care nu poate fi identificată ca fiind o rectificare, dl Ciocârlan. Eu vreau să văd, când mă uit pe o
informație de rectificare, se rectifică în sensul următor: apare ceva, dispare ceva, dvs. nu ați scris
asta, de aceea vă întreb, de ce sub forma aceasta ne prezentați informațiile, adică, la fel cum noi
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ne putem întreba, la fel orice cetățean din acest sector își pune întrebarea. Deci, o informație
trebuie să aibă clarificări, ca să poată fi înțeleasă.
Dl Bogdan Ciocârlan: Este destul de clar, spune clar: cheltuieli cu personal
2 815 000 mii lei…
Dl Alexandru Desculțescu: Nu apare ca fiind o rectificare. Înțelegeți diferența între a
înșira zeci de pagini de cifre și a spune exact ce se modifică în patru rânduri, cum ați răspuns dvs.
în 3 vorbe? Înțelegeți diferența?
Dl Sorin Petcu, consilier local: Bravo, dl Desculțescu, pentru eficacitate, noi cei din
P.S.D., vă mulțumim și suntem în asentimentul dvs..
Dl Lucian Dubălaru: OK! Haideți să depășim momentul. Noi, în comisia juridică și în
comisia A.D.P., am solicitat intervenția directorului economic, ni s-a explicat, am primit lămuriri,
deci ,până la urma urmei este și dreptul nostru să ne informăm și obligația.
Dl Paul Eduard Simion: Dl președinte, dacă îmi permiteți! În comisia de A.D.P.,
nu cred că am avut acest punct în discuții.
Dl Lucian Dubălaru: Scuze, în comisia juridică, dl Eduard Simion!
Dl Paul Eduard Simion: Scuze! OK, OK! De asta…mă miram eu!
Dl Alexandru Teodor Bojdan, consilier local: D-le președinte, permiteți să intervin!
Același răspuns și același subiect l-am avut și pe ordinea de zi a ultimei ședințe a
comisiei 1- Buget, Finanțe și dl director Bogdan Ciocârlan a fost prezent și ne-a oferit explicațiile
necesare.
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, dl consilier Bojdan! Dacă mai sunt alte
întrebări, vă rog! Dacă nu mai sunt, o să trecem la vot, vă rog!
Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi ,,împotrivă”. ,,Abțineri”? 10 „abțineri” (dl Bordei,
d-na Butacu, dl Coșcodaru, dl Desculțescu, dl Iacob, dl Pană, dl Petcu, dl Simion E.,
d-na Surulescu, dl Tomescu) . Voturi ,,pentru”? Cu 16 voturi ,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Mulțumesc frumos!
Trecem la ultimul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii de Consiliu Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei
tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, modificată prin H.C.L. Sector 6
nr. 151/2019.
Discuții dacă sunt, vă rog!
Dl Traian Pană, consilier local: Dl președinte, dacă îmi permiteți!
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Pană! Aș ruga din executiv, să ne explice pe scurt, care
sunt modificările aduse pentru creșa Îngerașii! Mulțumesc!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc și eu!
Dl Paul Eduard Simion: Și dacă îmi permiteți, dl președinte, o completare la ce a spus
colegul meu, dl Pană, care este motivul pentru aceste modificări survenite. Mulțumesc!
Dl Lucian Dubălaru: OK, mulțumesc! D-na viceprimar, vă rog!
D-na Mihaela Ana Maria Ștefan, viceprimar: Da, o să vă citesc eu din dispoziția de
șantier care a stat la baza acestei modificări și îi rog pe colegii de la D.G.A.S.P.C., care sunt
prezenți, în cazul în care am informații eronate, să intervină.
Răspunsul este următorul: „În timpul execuției săpăturii generale a fost atins nivelul
hidrostatic, care în studiul geo a fost identificat la -4 m. Din această cauză se identifică
următoarele probleme din punct de vedere al fundării și se impun epuismente pentru continuarea
săpăturii și la fel se impune o săpătură suplimentară de 30-50 cm pentru eliminarea stratului
alterat de teren”.
Probabil, cei care locuiți prin zonă și dl Pană cred că știe foarte bine situația pe teren, nu
se intervine momentan pe șantier din cauza apei și avem nevoie de această aprobare, de această
suplimentare, ca să putem debloca situația.
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, d-na viceprimar! Dacă răspunsul a fost suficient
și nu mai sunt alte întrebări…
Dl Traian Pană: Mulțumesc pentru răspuns!
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Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc și eu, dl Pană! Dacă nu mai sunt alte întrebări, trecem
la vot. Voturi ,,împotrivă”? Un vot ,,împotrivă” (dl Desculțescu). ,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”.
Voturi ,,pentru”? Cu 25 de voturi ,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Vă mulțumesc frumos pentru efortul de a fi prezenți alături de noi și vă doresc o
după-amiază plăcută! La revedere!

Preşedinte de ședință,

Secretar General al Sectorului 6,

Lucian Dubălaru

Demirel Spiridon

4

