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

din data de 31.08.2022 
 
 
 
 Lucrările şedinţei au început la ora 13:00 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 22 de 
consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție. Au lipsit d-na Simona Valentina Butacu,             
dl Adrian Nicolae Enache, d-na Georgeta Mitran, dl Paul Eduard Simion, dl Constantin Tomescu.  

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 s-a făcut în scris prin                   
Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 2120/30.08.2022, 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. 2120/30.08.2022 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Comisii de 
specialitate 
ale C.L. al  

Sectorului 6  

PROIECT ORDINE DE ZI 

 
1. 

nr. 1 și nr. 5  

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 94/13.04.2022 
privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Renovare energetică 
moderată a blocurilor de locuințe din  Sectorul 6 al Municipiului București” în 
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 și a cheltuielilor legate 
de proiect. 

 
 

2. nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. al Sectorului 6 
nr. 4 din data de 27.01.2022 privind organizarea rețelei școlare a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al 
Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023 cu     
Creșa ,,Casa cu Ștrumfi” și Creșa ,,Clopoțel”. 
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D-na Aurora Doina Chichinete, înlocuitorul Secretarului general al Sectorului 6: 
Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri! Vom începe ședința noastră de astăzi cu efectuarea 
prezenței. Sunt prezenți 22 de consilieri locali în mediul online, din 27 de consilieri locali în 
funcție.  Lipsesc d-na Simona Valentina Butacu, dl Adrian Nicolae Enache, d-na Georgeta Mitran, 
dl Paul Eduard Simion, dl Constantin Tomescu.  

Declar şedinţa deschisă. D-le președinte, aveți cuvântul! 
 Dl Lucian Dubălaru, președinte de ședință: Mulţumesc! Bună ziua, doamnelor și 
domnilor consilieri! Ședința de astăzi a fost convocată prin dispoziția domnului primar nr.  2120 
din 30.08.2022.  

Supun la vot ordinea de zi nr. 2120. Voturi „împotrivă”? Nu sunt voturi „împotrivă”. 
„Abțineri”? Nu sunt „abțineri”. Cu 22 de voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată. 
  Primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 

nr. 94/13.04.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Renovare energetică 

moderată a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București” în cadrul apelului 

de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect. 

Discuții dacă sunt pe proiect, vă rog! 
Dl Traian Pană, consilier local: Puteţi să-mi spuneţi și mie graba convocării acestei 

ședințe de îndată și a acestui proiect? Nu putea să aștepte până o să fie o ședință extraordinară, să 
nu spunem ordinară, dar măcar să fie extraordinară, nu de îndată, să nu ai timp să studiezi, să 
dezbați proiectele și pe repede înainte, deja văd că şedințele de îndată au devenit un obicei și, 
totodată, convocată online. Poate domnul primar se gândește să ne mai cheme în sală, că una este 
dezbaterea online, se întrerupe, nu avem semnal, alta este dezbaterea în sală cu prezență fizică. 
Mulțumesc!  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! Dacă este cineva din executiv și ne poate 
răspunde, vă rog!  

Dl Octavian Aron, director executiv, Direcția Generală Dezvoltare Locală, 
Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe: Bună ziua! Urgența este dată de faptul că solicitarea 
de clarificare primită din partea Ministerului Dezvoltării are ca termen de răspuns 1 septembrie, 
adică mâine și precizează faptul foarte clar că în absența răspunsului, componentele propuse spre 
finanțare, adică cele 7 blocuri, vor fi respinse. Mulțumesc! 

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog! Dacă nu 
mai sunt alte intervenții, intrăm în procedură de vot. Voturi „împotrivă”? Nu sunt voturi 
„împotrivă”. „Abțineri”? 6 „abţineri” (dl Bordei, dl Coșcodaru, dl Iacob, dl Pană, dl Petcu,                   
d-na Surulescu). Voturi „pentru”? Cu 16 voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat. 
  Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la 

H.C.L. al Sectorului 6 nr. 4 din data de 27.01.2022 privind organizarea rețelei școlare a unităților 

de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6                      

al Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023 cu Creșa „Casa cu Ștrumfi”                      

și Creșa „Clopoțel”. 

Discuții dacă sunt, vă rog! Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul.                      
Voturi „împotrivă”? Nu sunt voturi „împotrivă”. „Abțineri”? 3 „abţineri” (dl Coșcodaru, dl Iacob,                      
dl Pană). Voturi „pentru”? Cu 19 voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat. 

Vă mulțumesc frumos pentru efortul depus și vă doresc o după-amiază plăcută! Mulțumim!  
 

  
Preşedinte de ședință,                                                                           Secretar general Sector 6, 
    Lucian Dubălaru                                                                                         Demirel Spiridon 

 
 

 
 
 


