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PROCES - VERBAL 

Încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 6 

din data de 30.06.2022 

 

 Lucrările şedinţei au început la ora 16 și s-au desfășurat online, în sistem 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 23                     

de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție. Pe parcusul ședinței s-au alăturat și domnii 

consilieri locali Niculaie Bordei și Adrian Nicolae Enache și au lipsit d-na Simona Valentina 

Butacu și dl Traian Pană. 

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 s-a făcut în scris prin Dispoziția 

Primarului Sectorului 6 nr. 1597/30.06.2022, în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. a),          

art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) 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 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. 1597/30.06.2022 

 

Nr. 

crt. 

Comisii de 

specialitate 

ale C.L. al  

Sectorului 6  

PROIECT ORDINE DE ZI 

1. 

nr.1, nr. 5 și 

nr. 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Extinderea Sistemului de 

Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al                            

Municipiului București” în vederea depunerii proiectului în cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 

2.  
nr. 1, nr. 5 şi 

nr. 6  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extinderea Sistemului de 

Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al                               

Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect. 

 

                                                                  

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

domnilor consilieri! Vom începe ședința noastră extraordinară de astăzi cu efectuarea prezenței.  

Sunt prezenți 23 de consilieri locali în mediul online din 27 de consilieri locali în funcție.  

Nu au răspuns apelului de prezență dl Niculaie Bordei, d-na Simona Valentina Butacu,                        

dl Adrian Nicolae Enache și  dl Traian Pană.  

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. 1597/30.06.2022. 
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Supun la vot Ordinea de zi nr. 1597/30.06.2022. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi 

,,împotrivă”. ,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”. Voturi ,,pentru”? Cu 23 de voturi ,,pentru”, ordinea 

de zi a fost aprobată. Vă mulțumesc frumos!  

Primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Extinderea Sistemului de 

Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al  Municipiului București” în vederea 

depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 

Discuții dacă sunt, vă rog! 

Dl Paul Eduard Simion, consilier local: Dacă se poate, dl președinte! 

Dl Lucian Dubălaru: Dl Bojdan și după aceea dvs., dl Paul Simion! Vă rog, dl Bojdan! 

Dl Alexandru Teodor Bojdan, consilier local: Bună ziua, d-le președinte! Mulțumesc! 

Am reușit să parcurg oarecum S.F.-ul proiectului și am văzut că vizează 21 din cele 30 de zone 

ale A.D.P.. Întrebarea mea era: ce se va întâmpla cu celelalte 9 zone, deoarece costul mediu pentru 

378 de puncte, am făcut o medie, de puncte de colectare pentru celelalte zone, ar însemna 

aproximativ, 37 de milioane de lei?  

Dl Ionuț Nicolescu, consilier primar: Bună ziua! Într-adevăr, nu acoperă toate cele 30 

de zone, deoarece avem încă 133 de puncte de colectare pentru care avem S.F. de un an de zile 

făcut și care sunt introduse în sarcina viitorului salubrist. Ele sunt în caietul de sarcini pentru 

licitația care este în curs, pentru colectare și transport deșeuri. Aceste 133 de puncte acoperă 

aproximativ 4-5 zone, care lipsesc din acest S.F., plus mai sunt două zone care sunt industriale și 

care nu necesită construcția acestei infrastructuri. Cam aceasta ar fi explicația pentru care nu sunt 

acoperite toate cele 30 de zone.  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos, dl Nicolescu! Dl Enache Adrian, ați reușit să 

vă logați? Să se consemneze că suntem 24 de consilieri prezenți. Dl Eduard Simion, vă rog! 

Dl Paul Eduard Simion: Mulțumesc frumos, dl președinte! Așa cum dvs. ați enunțat în 

titlul proiectului de hotărâre, discutăm despre programul operaţional infrastructură mare, POIM 

în prescurtare, program deschis în perioada 2014-2020. Sunt 2 ani de zile de când a fost închis 

acest program și voiam să vă întreb de unde și de ce graba acestor două proiecte din moment ce 

acest call a fost închis la sfârșitul anului 2020, „unu la mânăˮ și „doi la mânăˮ, voiam să vă întreb,  

executivul, bineînțeles, câte ghene de gunoi au fost realizate până în prezent, în mandatul preluat 

de către dl primar în septembrie 2020? Mulțumesc frumos!  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos!  

Dl Octavian Aron, șef serviciu, Direcția Fonduri Externe: Bună ziua! Pentru prima 

întrebare pot să răspund eu? 

Dl Lucian Dubălaru: Vă rog!  

Dl Octavian Aron: Apelul de proiecte nu a fost închis, este deschis până la sfârșitul anului 

acesta, 2022. El a fost lansat din ce știu eu, undeva în 2020, într-adevăr, dar închiderea lui va fi la 

finalul acestui an. Vreau să depunem cât mai repede pentru a ne putea încadra în etapa de execuție, 

programul operaţional având ca termen de implementare și implicit proiectul, finalul anului 2023. 

Mulțumesc! 

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos!  

Dl Ionuț Nicolescu: O să răspund eu pentru a doua întrebare?  

Dl Lucian Dubălaru: Vă rog frumos, dl Nicolescu!  

Dl Ionuț Nicolescu: De la preluarea mandatului, chiar din prima zi, s-a dus o muncă 

intensă pentru identificarea celor 1100 de locații pe toată suprafața sectorului, cele 130 care sunt 

deja în sarcina salubristului și cele 186 care fac subiectul discuției de astăzi. A fost o muncă 

complicată pentru că au trebuit identificate în proximitatea tuturor blocurilor, locațiile optime, 

apoi au fost validate împreună cu toți furnizorii de utilități, după care toate aceste studii topo, geo, 

studiul de fezabilitate, care face subiectul proiectului de astăzi. Deci, a fost foarte multă muncă în 

ultimul an și ceva și știam foarte bine că urmează să construim aceste 1100 de locații, să găsim 

sursă de finanțare, drept urmare, ne-am concentrat pe imaginea de ansamblu, pe proiectul macro, 

mai puțin pe construcția unei locații separate, știind că urmează să o construim în viitor, împreună 

cu tot proiectul. Cam aceasta este explicația pentru care nu s-au construit. Au fost doar date în 

folosință cele 10 sau o parte din cele 10 construite pe mandatul trecut, care nu fuseseră date în 

folosință.  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! Dacă mai sunt alte întrebări, vă rog?  

Dl Alexandru Desculțescu, consilier local: Îmi permiteți, dl președinte? 
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Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Desculțescu! 

Dl Alexandru Desculțescu: Înțeleg că la acest proiect se lucrează de un an și jumătate, 

greșesc?  

Dl Ionuț Nicolescu: Nu greșiți! Da, se lucrează de un an și jumătate.  

Dl Alexandru Desculțescu: Înțeleg că pentru implementarea proiectului, mai avem timp 

încă un an și jumătate, până la finalul anului 2023. 

Dl Ionuț Nicolescu: Da, da!  

Dl Alexandru Desculțescu: Ce nu înțeleg este de ce veniți în fața consiliului local,                    

de îndată, pentru aprobarea acestui proiect? Pentru că, dați-mi voie să spun cum a apărut acest 

proiect în fața mea. Ca și consilier local, am fost informat, cu aproximativ maxim două ore în 

urmă, despre această ședință și acest proiect care a fost adus în fața publicului larg și nouă, a 

consilierilor locali, prin afișare pe site-ul consiliului local, la Proiecte de Hotărâre în dezbatere 

publică, inclusiv cu mapa, pe care am avut curiozitatea să le deschid și am observant că au: 

proiectul de hotărâre - 11 pagini, studiul de fezabilitate – 181 pagini și o anexă cu costul total de 

o pagină, în total, aproximativ, se apropie de 200 de pagini. N-am citit decât o pagină, vă spun 

sincer și îi felicit pe colegii mei care au reușit în acest scurt timp să treacă peste tot materialul, eu 

nu am avut timp și nu îmi propun să am timp să trec peste un astfel de proiect important în doar 

câteva zeci, 100-200 de minute. Deci, de ce este atât de urgent azi, de pe azi, pe azi?  

Dl Ionuț Nicolescu: Într-adevăr, aveți dreptate să reproșați acest lucru, dar a fost o muncă 

titanică, atât în acest an și jumătate de care vorbeam, dar mai ales în ultimele zile, mai precis, în 

ultima lună. Proiectul a fost gata de ceva vreme, dar au fost foarte multe lucruri de detaliu, de pus 

la punct, de corelații și iată că până la urmă ne-au împins până în ultimul moment. Privind partea 

bună, suntem totuși în grafic, chiar dacă suntem în ultimul moment. Într-adevăr, aveți dreptate să 

reproșați.  

Dl Alexandru Desculțescu: Ce înseamnă ultimul moment? Dacă azi nu trece, mâine nu 

poate trece, ce este acest ultim moment?  

Dl Ionuț Nicolescu: Mâine este termenul limită pentru urcarea documentelor în platformă. 

Dl Alexandru Desculțescu: Deci, dacă nu se întâmplă azi proiectul acesta, mâine nu se 

mai poate. 

Dl Octavian Aron: Dacă îmi permiteți, pot să aduc niște clarificări?  

Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, d-le Aron! 

Dl Octavian Aron: Sunt două elemente distincte: o dată, într-adevăr, a durat, dar când 

vorbim despre partea tehnică, nu vorbim despre elaborarea cererii de finanțare, care are 

subsegment o serie de documente tehnice: studiu de fezabilitate, analiza instituțională, analiza 

cost-beneficiu, Acestea sunt niște documente foarte specifice cerute de către autoritatea                             

de management. Un pic de istoric, ca să înțelegeți mai bine tot contextul: iniţial, autoritatea                      

de management a pus ca deadline, ziua de 1 iulie 2022, adică mâine, pentru depunerea tuturor 

proiectelor. Noi, colaborăm cumva îndeaproape şi știm ce se întâmplă în București. Ne-am întâlnit 

de mai multe ori cu reprezentanții celorlalte sectoare, cu reprezentanții Ministerului Mediului și 

am stat la aceeași masă și s-a discutat foarte mult despre importanța realizării, cumva, coroborat 

a tuturor acestor investiții, mai ales în condițiile în care România este în diferite proceduri de 

infringement și atunci toate sectoarele știind de acest deadline de 1 iulie, s-au gândit să depună.         

În momentul acesta, deja 2-3 sectoare au depus, nu trebuie să uităm că suntem în contex de 

competiție și vrem să obținem finanțarea, noi, Sectorul 6, mai ales în condițiile în care, după cum 

știți, există deja un proiect de A.T.E., de asistență tehnică pe care consiliul local l-a aprobat 

anterior, care vizează finanțarea documentației tehnice. Cu alte cuvinte, noi nu am mers pe ideea 

de a finanța din bugetul local documentația tehnică care este destul de scumpă, ci ne tragem bani 

din acest POIM. Acest proiect, deja a fost aprobat, din punct de vedere administrativ, și de 

eligibilitate și din informațiile mele și discuțiile cu autoritatea de management, urmează aprobarea 

finală. Cu alte cuvinte, este o veste bună, ne vom trage banii pentru documentația tehnică. În ceea 

ce privește tipologia investițiilor, ea este aceeași care este cumva deschisă și în proiectul de 

asistență tehnică, cu alte cuvinte nu este o informație nouă pentru consiliul local. Sunt convins, că 

vă aduceți aminte, am venit cu acel proiect de asistență tehnică unde erau deschise aceste investiții. 

Acum am ajuns în faza practică, cu alte cuvinte ne uităm la studiul de fezabilitate care este                  

într-adevăr complex, dar nu uitați vă rog, că de obicei autoritățile de management cer foarte multe, 

uneori sunt birocratice, ce este de reținut, că deşi ei cer foarte multe documente tehnice, tot felul 

de studii, analize instituționale, s.a.m.d., de fapt, investiția este simplă, noi nu vrem să facem decât 
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niște platforme pentru colectarea deșeurilor, iar în viitor deja pregătim un proiect pentru stația de 

sortare care este legat de acest proiect și va fi făcut prin Programul Operațional de Dezvoltare 

Durabilă, de data acesta, 2021-2027. Acum, studiul de fezabilitate nu face decât să detalieze toată 

investiția, partea de execuție și noi avem deja instrumentele în minte, foarte clare, de așa natură 

să ajungem să terminăm investiția până la finalul anului 2023, în sensul în care putem să pregătim 

contracte cu clauze suspensive până se evaluează proiectul. Cam acesta este acordul general, adică 

nu suntem într-un contex de noutate, ci într-un contex în care am ajuns la finalitatea unui proces 

care are un rezultat foarte clar și simplu, aceste platforme de colectare pentru tot contextul mai 

larg al Bucureștiului, unde avem nevoie de ce știe toată lumea, de sortare, de colectare, s.a.m.d., 

tratarea deșeurilor. Noi, sperăm ca până la finalul anului acesta să se lanseze și PODD-ul, 

Programul Național de Dezvoltare Durabilă și să depunem și partea de sortare, cu stația de sortare. 

Vă mulțumesc! 

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc și eu! 

Dl Alexandru Desculțescu: Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, dl președinte! 

Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Desculțescu!  

Dl Alexandru Desculțescu: Înțeleg că se știa de mult de acest termen de 1 iulie 2022, 

greșesc?  

Dl Octavian Aaron: Da, se știa, dar a fost prelungit. Scuzați, nu am dat acest detaliu, el a 

fost prelungit de către autoritatea de management până la finalul acestui an, dar sectoarele aplică, 

deja, au aplicat, și nu vrem să ratăm această șansă. Documentele sunt mature în momentul acesta 

și dorim să aplicăm cât mai repede, adică mâine.  

Dl Alexandru Desculțescu: Păi, mai devreme am întrebat și am spus foarte clar că…, 

deci, dacă azi nu îl depunem sau nu îl aprobăm, mâine nu va mai fi posibil. Deci, înțelegerea mea 

de mai devreme este eronată? Deci, noi putem să aprobăm proiectul acesta și putem să depunem 

și peste o lună? Este o competiție?  

Dl Octavian Aaron: Pierdem banii, este o competiție foarte dură.  

Dl Alexandru Desculțescu: Da, într-o competiție foarte dură. Eu sunt contrariat că dvs. 

considerați că este justificat să veniți în fața consiliului local cu un proiect de o importanță 

deosebită pentru acest sector, într-adevăr, cu argumente care pot justifica o anumită urgență, în 

cazul de față respectiva competiție, însă vreau să subliniez că modul de lucru cu consiliul local și 

felul în care veniți și aproape veniți și ne ,,suciți mânaˮ, cu ghilimelele de rigoare, dacă noi nu-l 

votăm astăzi, este vina noastră și nu a celor care sunt responsabili de proiectarea, de construirea 

acestui proiect, așa cum multele, cum ați zis dvs. birocrația, comoda birocrație și toate cele cerute 

de cel ce organizează și alocă aceste fonduri. Deci, din punctul acesta de vedere, eu sunt foarte 

nemulțumit și consider că dacă eu, astăzi, votez un astfel de mod de lucru, girez ceva cu care nu 

pot fi de acord, înțelegeți, indiferent de subiectul proiectului în cauză, pentru că eu înțeleg că în 

Codul administrativ spune: de îndată se pot convoca ședințe pentru cazuri de forță majoră sau 

maximă urgență pentru locuitorii sectorului sau municipiului, U.A.T.-ului, ori maxima urgență, 

pentru mine, în cazul de față, este maxima urgență că noi ne pierdem niște bani în competiție cu 

alții care au fost mai vrednici și îl aprobă, nu mă uit la ei cum îl aprobă, însă felul în care cum dvs. 

ne cereți să aprobăm, ca și consilieri, un astfel de proiect, o sumă deloc neglijabilă chiar din 

fonduri primite de la alții, nu mi se pare corect şi din cauza aceasta, votul meu de astăzi va fi unul 

negativ și vreau să înțelegeți că nu acesta este modul în care eu, ca și consilier local, consider că 

pot lucra cu aparatul administrativ al primăriei. Mulțumesc frumos! 

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc și eu!  

Dl Paul Eduard Simion: Dacă se poate, d-le președinte!  

Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Eduard Simion!  

Dl Paul Eduard Simion: Mulțumesc frumos, d-le președinte! Aș dori să-l întreb pe               

dl director Aron, domné, nu este prima oară când avem această grabă a depunerii proiectelor pe 

fonduri externe, s-a mai întâmplat de câteva ori, în contextul în care el la începutul anului 2021, 

prin refacerea organigramei din aparatul propriu al Primarului Sectorului 6, a fost înființată această 

Direcție de Fonduri Externe. Deloc un lucru rău, dar eu, cel puțin, și sunt convins că și colegii 

mei, ne așteptam ca această direcție să fie una performantă și să nu ne mai pună în situația în care, 

și nu este prima oară, subliniez acest lucru, în care de pe o zi pe alta trebuie să depunem proiecte 

ca să putem să obținem finanțări externe. Dacă dvs., d-le Aron, confirmați un lucru pe care și eu 

îl știu, că alte sectoare au depus deja proiectele și așa cum ați spus, primul venit, primul servit, 

aceasta înseamnă, mă îndoiesc, deşi m-aș bucura să obținem aceste fonduri externe, dar mă 
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îndoiesc că le vom mai putea obține, având în vedere că alte sectoare au fost mai vrednici, cum 

zicea și colegul meu mai devreme, decât noi. Acum, având în vedere că deja această direcție are 

o experiență de aproximativ un an și jumătate de când ea a fost înființată, spuneți-mi și mie, vă 

rog frumos, care este procentul de absorbție al fondurilor externe, obținut de această direcție de 

când au fost votate aceste proiecte pe fonduri externe și până în momentul de față? Procentual, cât 

la sută din tot ce am votat noi, consiliul local al sectorului 6, a fost și obținut?  

Dl Ștefan Viorel Florescu, consilier local: D-le președinte, vă rog frumos, haideți să 

discutăm pe subiect și să dăm drumul la vot!  

Dl Paul Eduard Simion: Dl Florescu, am rugămintea să mă respectați! 

Dl Ștefan Viorel Florescu, consilier local: Păi, vă respect, dar să discutăm pe subiect!  

Dl Paul Eduard Simion: Pe subiect, pe subiect am întrebat!  

Dl Lucian Dubălaru: Dl Eduard Simion, haideți să rămânem la proiect. 

Dl Paul Eduard Simion: Păi, tocmai, eu pe proiect discut. Să ne spună și nouă dl Aron, 

care este procentul de absorbție al fondurilor externe, al Direcției de Fonduri Externe?  

Dl Lucian Dubălaru: Păi, aici ați cerut o analiză a întregului departament pe care să o 

facem în această ședință.  

Dl Paul Eduard Simion: Cât s-a obținut în momentul de față?  

Dl Lucian Dubălaru: Haideți să închidem discuțiile. 

Dl Paul Eduard Simion: Aștept un răspuns de la dl Aron, vă rog, dl președinte! 

Dl Octavian Aron: Pot să răspund, nu este nicio problemă.  

Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Aron! 

Dl Octavian Aron: Aș vrea întâi să aduc o mică observație, dacă îmi permiteți! Absorbția 

se întâmplă sau se calculează la finalul implementării. Acum, ca procent nu vă pot da exact, dar 

pot să calculez, pe de o parte și să vă dau, ulterior ședinței, un răspuns în scris, dar ce vă pot spune 

cu certitudine, din totalul proiectelor pe care dvs. le-ați aprobat în consiliul local și au fost depuse, 

două deja au luat finanțare și sunt în implementare şi restul proiectelor, aici este foarte relevant să 

rețineți, pe PNRR, de exemplu, pe Programul Operațional Capacitatea Administrativă sau de 

exemplu, pe proiectul despre care menționam anterior, cel de asistență tehnică pentru Programul 

Operațional Infrastructură Mare, sunt în evaluare, nu avem un rezultat de respingere, cu alte 

cuvinte, nu mi s-au respins proiecte. Mai mult decât atât, o să avem și un proiect internațional pe 

care l-am câștigat în parteneriat cu alte entități. Am terminat, acesta este tot răspunsul. Mulțumesc 

frumos!  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! Vă rog, d-na viceprimar!  

D-na Mihaela Ana-Maria Ștefan: Nu o să dureze foarte mult și înțeleg motivele pentru 

care colegii mei sunt poate nemulțumiți de această convocare de îndată, ce ar trebui să ținem cont, 

părerea mea, este fix de ce spunea și dl Nicolescu, de acea imagine de ansamblu, practic ce 

creionăm acum prin aparatul de specialitate al primarului, dar și prin Direcția de Fonduri Externe, 

este un mic puzzle, care vine să răspundă unei nevoi mai mari a sectorului și anume, gestionarea 

deșeurilor municipale. De la demararea procedurii de delegare a serviciului de colectare și 

transport, la aceste proiecte de finanțare europeană pe construcție de puncte de colectare, la un 

proiect pentru viitorul scurt de înființare a unei stații de sortare, toate aceste puncte vin să 

conlucreze în sfera unui plan mai mare de a oferi cetățenilor din sectorul 6 un plan coerent de 

gestionare a deșeurilor municipale și pentru cei cărora le-am creat poate mici neplăceri astăzi, cu 

această convocare de îndată, vreau să le cer scuze, dar și celor care sunt nemulțumiți, tuturor de 

fapt, vă rog să votați acest proiect și încă o dată, le mulțumesc colegilor din aparat și colegilor din 

direcția de fonduri pentru că fac posibile aceste aplicații și eu sunt foarte sigură că acest proiect 

va trece, pentru că știu că a făcut tot posibilul să prezinte și să urce mâine pe platformă 

documentația completă și viabilă. Vă mulțumesc!  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! 

Dl Paul Eduard Simion: D-na viceprimar, sunt de acord cu dvs. și nu mă deranjează 

convocarea, că până la urmă suntem consilieri locali aleși și din cauza aceasta trebuie să fim 

prezenți, doar că eu vă spun un lucru și știți foarte bine că mă plimb foarte mult prin sector. Vorbim 

prea de ansamblu și prea la general, iar Primăria Sectorului 6, după doi ani de zile, nu livrează 

aproape nimic către cetățenii sectorului 6. Mulțumesc frumos! 
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Dl Lucian Dubălaru: OK! Mulțumesc! Trecem în procedură de vot. Voturi ,,împotrivă”? 

Un vot ,,împotrivă” (dl Desculțescu). ,,Abțineri”? Nu sunt ,,abțineri”. Voturi ,,pentru”?                           

Cu 24 de voturi ,,pentru”, proiectul a fost adoptat. (A intrat și dl Bordei).  

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6                                

al Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect. 

Voturi ,,împotrivă”? Un vot ,,împotrivă” (dl Desculțescu). ,,Abțineri”? Nu sunt ,,abțineri”. 

Voturi ,,pentru”? Cu 24 de voturi ,,pentru”,  proiectul a fost adoptat. 

Vă mulțumesc frumos pentru prezență și ne cerem scuze, încă o dată, că a trebuit să vă 

convocăm de îndată! Mulțumesc frumos! O seară plăcută!  

 

 

 

 

 

Preşedinte de ședință,                                                       Secretarul General al Sectorului 6, 

    Lucian Dubălaru                                                                             Demirel Spiridon 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


