SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

PROCES - VERBAL
Încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 6
din data de 12.09.2022

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 26 de consilieri
locali din 27 de consilieri locali în funcție. A lipsit dl Constantin Tomescu.
Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 s-a făcut în scris prin Dispoziția
Primarului Sectorului 6 nr. 2170/07.09.2022, în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134
alin. (1) lit. a), alin. (3) 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. 2170/07.09.2022

Nr.
crt.

1.

Comisii de
specialitate
ale C.L.
Sector 6
nr. 1 și nr. 5

PROIECT ORDINE DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 95/13.04.2022 pentru
aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Construirea de locuinţe nZEB plus
pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie din Sectorul 6!” în cadrul
apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2 şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dl Demirel Spiridon, secretar general: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Vom
începe ședința noastră de astăzi cu efectuarea prezenței. Sunt prezenți 24 de consilieri locali în mediul
online, din 27 de consilieri locali în funcție. Lipsesc dl Niculaie Bordei, dl Paul Eduard Simion şi
dl Constantin Tomescu.
Dl Lucian Dubălaru: OK! Mulțumesc frumos, d-le Secretar general! Bună ziua, doamnelor și
domnilor consilieri! Şedința de astăzi a fost convocată prin dispoziția domnului primar nr. 2170 din
data de 07.09.2022 și a fost publicată în ziarul Adevărul în data de 9-11.09.2022.
Supun la vot ordinea de zi nr. 2170. Voturi “împotrivă”? Nu sunt voturi “împotrivă”.
“Abțineri”. Nu sunt “abțineri”. Cu 24 de voturi “pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.
Avem un singur punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
H.C.L. Sector 6 nr. 95/13.04.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Construirea de
locuinţe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie din Sectorul 6!” în cadrul
apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2 şi a cheltuielilor legate de proiect.
Discuții dacă sunt, vă rog!
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Dl Traian Pană, consilier local: Domnule președinte, dacă se poate, din executiv, să ne spună
și nouă despre ce este vorba! Noi am înțeles, dar pentru cei care ne ascultă și nu știu despre ce este
vorba, să ne prezinte puțin proiectul. Mulțumesc!
Dl Lucian Dubălaru: Domnul Aron Octavian, sunteți?
Dl Octavian Aron, şef serviciu Direcţia Generală, Dezvoltare Locală, Digitalizare,
Proiecte cu Fonduri Externe: Da. Bună ziua! Foarte pe scurt, proiectul vizează realizarea unei
locuințe pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție. În urma evaluării realizate de către
Ministerul Dezvoltării a fost cerută o clarificare, care are mai mult un aspect formal, practic H.C.L.-ul
de aprobare a proiectului trebuie amendat cu introducerea unei sume aferentă stațiilor de încărcare
electrice. Suma aferentă este trecută în cererea de finanțare. În lectura inițială a ghidului nu a rezultat
necesitatea de a include în H.C.L. de aprobare, suma aferentă acestor 44 de stații, dar ministerul o
solicită. Precizez că suma respectivă este dată de către minister, iar achiziția stațiilor de încărcare nu
este realizată de către Primăria Sectorului 6, este realizată într-un sistem centralizat. Cu alte cuvinte,
noi le vom primi și le vom instala în locațiile identificate. Ca să închei, într-un cuvânt, doar trebuie
amendată hotărârea anterioară cu această sumă, iar toată această clarificare, este o formalitate.
Mulțumesc!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! Dacă mai sunt alte intervenții? Vă rog, domnul
Desculțescu.
Dl Alexandru Desculţescu, consilier local: Să înțeleg că în prima citire a ghidului nu s-a
observat necesitatea implementării unor stații de încărcare în acest proiect?
Dl Octavian Aron: Nu, permiteți-mi să fiu mai clar! Bineînțeles că obligația Primăriei
Sectorului 6 este evidentă din ghid. Ele au fost trecute în cererea de finanțare într-un mod automat prin
sistemul electronic de management al proiectelor, de către Ministerul Dezvoltării. Ceea ce nu a reieșit
din ghid a fost necesitatea de a include această sumă în H.C.L.-ul de aprobare, având în vedere că banii
și achiziția este făcută de Ministerul Dezvoltării.
Dl Alexandru Desculţescu: Având în vedere că la momentul adoptării proiectului inițial,
amendat astăzi, nu am avut o imagine concludentă asupra formei și volumului proiectului, de aceea
întreb, nu știu când a apărut necesitatea implementării în proiect a acestor stații de încărcare, nu ne-a
fost prezentată nici atunci, nici acum. De ce 44 de stații și nu 24 sau 84, în funcție de ce? Singurul
criteriu de volum pe care l-am avut când s-a adoptat proiectul de hotărâre inițial a fost o suprafață, aria
desfășurată construită de 2010 metri pătrați. Întrebarea mea este unde se încadrează aceste stații de
încărcare? Sunt niște locuri de parcare, înțeleg, pentru încărcare.
Dl Octavian Aron: În vederea accesării fondurilor prin PNRR, oricăror fonduri prin PNRR, în
cazul acesta vorbim despre prioritatea aceasta. Orice solicitant, fie că este un sector sau alt municipiu
din țară, avea obligația unui număr de stații de încărcare introdus prin ghid. Acesta este 44 în cazul
sectoarelor Bucureștiului, deci este o alocare automată, nu este o alocare pe care o solicită un
beneficiar, cum este cazul nostru Sectorul 6 sau alt beneficiar. Ele sunt alocate automat ca număr și ca
sumă și toți beneficiarii de proiecte cărora li se aprobă proiectele și finanțarea din România trebuie să
instaleze aceste stații de încărcare electrică pe teritoriul UAT-ului. Nu am în momentul acesta în față
lista locațiilor, dar ele sunt identificate și vor fi instalate în locațiile disponibile din sector. Noi mai
avem un proiect depus la Autoritatea Fondului de Mediu, tot pentru stații de încărcare, acolo, ca titlu
de exemplu, au fost identificate locații și vă pot spune că ele sunt în sector, în zona parcărilor puse de
aşa natură încât să fie cât mai accesibile tuturor beneficiarilor de autoturisme electrice şi aici
acoperirea va fi făcută de așa natură încât să completeze alte proiecte ale noastre, cum vă spuneam, cel
anterior depus la AFM și să asigurăm o distribuție echilibrată în așa fel încât toată lumea care are
mașini electrice să se poată alimenta în funcție de locul unde domiciliază. Încă o dată, ca sumar,
numărul de stații nu a fost decis de către beneficiari, de către noi, ci a fost decis prin acel ghid și suma
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este alocată automat. Obligația a rezidat, în momentul în care am depus primul proiect aveam obligația
de a face și aceste stații de încărcare electrică. Sper că am fost destul de clar.
Dl Alexandru Desculţescu: Da, vă mulțumesc pentru detalii! Înțeleg că aceste stații de
încărcare nu sunt pentru blocul de locuințe pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție. Întrebările
mele au fost în acest sens pentru că, nu ştiu dacă sunt singurul, dar mi se părea cumva ciudat să
construim aceste stații de încărcare și din înțelegerea mea de până acum, erau pentru acești tineri care
vor locui în locuințele construite prin acest proiect și care vin din sistemul de protecție din sectorul 6,
deci înțeleg din explicațiile dumneavoastră că în paralel cu construirea acestui proiect de locuințe
nZEB, este cerut de către autoritatea care aprobă acest proiect implementarea în sector, nelegat de
acest proiect de locuințe, a unui număr de 44 stații de încărcare.
Dl Octavian Aron: Ați înțeles bine, exact.
Dl Alexandru Desculţescu: Mulțumesc că m-ați lămurit!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! O rectificare, vă rog, dl secretar general, dl Bordei
și dl Eduard Paul Simion s-au alăturat ședinței.
Dl Demirel Spiridon: Bine ați venit! Suntem 26 de consilieri prezenţi. Mulțumesc frumos!
Dl Lucian Dubălaru: Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot proiectul.
Voturi “împotrivă”? Nu sunt voturi “împotrivă”. “Abțineri”? Nu sunt “abțineri”. Cu 26 de voturi
“pentru”, proiectul a fost adoptat. Doamna viceprimar, vă rog!
D-na Mihaela Ana Maria Ştefan, viceprimar: Bună ziua! Îl rugasem pe domnul președinte
să mă lase câteva secunde după ce votăm. Vreau doar să vă mulțumesc tuturor că vă faceți timp așa,
pe repede înainte, să intrați în astfel de ședințe. Vedeți că sunt tot felul de clarificări pe care ni le cere
autoritatea finanțatoare pentru a clarifica aplicația pe care Primăria Sectorului 6 o face pe unul sau alte
proiecte, în special pe PNRR și împreună cu această ședință, astăzi, colegul Aron Octavian mi-a dat și
o veste bună, pe care vreau să o împart cu voi. Ambele proiecte de finanțare pentru cele două creșe au
fost admise la finanțare, s-a publicat astăzi lista și rezultatele evaluărilor și cele două creșe sunt admise
la finanțare și vreau să vă mulțumesc din nou pentru sprijinul pe care îl oferiți executivului din
consiliul local, inclusiv prin participarea la aceste ședințe, pentru că termenele pentru clarificări sunt
foarte strânse și din cauza aceasta avem nevoie să facem și astfel de ședințe și încă o dată,
vă mulțumesc și sper să reușim să construim cele două creșe, că știți bine că avem mare nevoie de
locuri la creșă. Încă o dată vă mulțumesc și-i mulțumesc tare mult și colegului Aron Octavian de la
Direcția de Fonduri și pentru tot ce fac și vouă și lor și sper să iasă totul bine. Mulțumim!
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumim și noi pentru veștile bune! Acestea fiind spuse declar ședința
închisă! Vă doresc o zi minunată și mulțumim pentru efortul pe care l-ați depus pentru a participa la
această ședință! Numai bine! O zi bună!

Preşedinte de ședință,
Lucian Dubălaru

Secretarul general al Sectorului 6,
Demirel Spiridon
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