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

din data de 15.09.2022 
 
 
 
 
 Lucrările şedinţei au început la ora 16:30 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 20 de 
consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, iar la sfârşitul şedinţei au fost prezenți 22 de 
consilieri. Au lipsit dl Alexandru Teodor Bojdan, d-na Simona Valentina Butacu, dl Sorin Petcu,  
d-na Aurelia Surulescu şi dl Constantin Tomescu.  

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 s-a făcut în scris prin                   
Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 2273/15.09.2022, 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. 2273/15.09.2022 
 

Nr. 
crt. 

Comisii de 
specialitate 
ale C.L. al  

Sectorului 6  

PROIECT ORDINE DE ZI 

 
1. nr. 1   

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul 
“Construirea a 265 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6” și a 
cheltuielilor legate de proiect. 

  
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 
20 de consilieri locali în mediul online, din 27 de consilieri locali în funcție.  Lipsesc dl Alexandru 
Teodor Bojdan, d-na Simona Valentina Butacu, dl Iulian Mihai Coşcodaru, dl Alexandru Valeriu 
Gâdiuţă, dl Sorin Petcu, d-na Georgeta Mitran, d-na Aurelia Surulescu şi dl Constantin Tomescu.  

D-le președinte, aveți cuvântul! 
 Dl Lucian Dubălaru, președinte de ședință: Mulțumesc frumos! Bună ziua, doamnelor 
și domnilor consilieri. Mulțumesc pentru efortul de a participa la această ședință de îndată. Ședința 
de astăzi a fost convocată prin dispoziția domnului primar nr. 2273 din 15.09.2022. 
 
 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  



2 

 

 
 
 

Supun la vot ordinea de zi nr. 2273. Voturi “împotrivă”? Nu sunt voturi “împotrivă”. 
“Abțineri”? Două abțineri (dl Pană, dl Iacob). Voturi “pentru”? Cu 18 voturi “pentru”, ordinea de 
zi a fost adoptată.  

Avem un singur punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii 

cererii de finanțare cu titlul “Construirea a 265 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6” și 

a cheltuielilor legate de proiect.  
Vă rog dl director Aron să ne spuneți exact urgența, ca să fie și colegii informați. 

Mulțumesc!  
Dl Octavian Aron, director executiv, Direcția Generală Dezvoltare Locală, 

Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe: Bună ziua tuturor! După cum știți, acest proiect este 
finanțat prin intermediul componentei 3 PNRR management-ul deșeurilor, această componentă 
este gestionată de către Ministerul Mediului. Noi ne-am pregătit din timp pentru acest proiect, însă 
Ministerul Mediului a schimbat reperele de depunere în sensul în care astăzi a deschis apelul. 
Astăzi, inițial trebuia să fie o etapă de testare a aplicației electronice, urmând ca acest proiect să 
fie depus ulterior, iar astăzi dimineață s-a deschis și depunerea de proiect. Ideea este că aceste 
proiecte pot fi depuse în măsură de 200% din alocarea apelului, iar în acest moment sunt depuse 
deja proiecte care acoperă jumătate din alocare. Ca atare, am considerat oportun să venim în fața 
consiliului local cu această propunere de proiect strategic în domeniul deșeurilor și din punctul 
nostru de vedere urgența este justificată, în caz contrar existând un risc foarte mare de pierdere a 
unor bani și a decontării 100% a sumei aferente construirii și montării acestor 265 de insule 
ecologice, suma fiind considerabilă 13.000.000 de de lei. Mulțumesc!  

Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos! Dacă mai sunt alte întrebări?  
Dl Alexandru Desculţescu, consilier local: Mă uit acum în lista pusă pe site cu locațiile 

pentru aceste insule ecologice și observ că sunt o sumă de locații unde se dublează respectivele 
insule. Cu toate acestea nu găsesc, m-am uitat cu interes să văd dacă există o insulă în jurul 
blocului din zona în care locuiesc eu, adică pe partea dinspre Regia Crângașului, care sunt o sumă 
de blocuri, sunt destul de multe acolo și eu n-am văzut nicio insulă în zona aceea. Puteţi să îmi 
spuneți, există o insulă în zona aceea? 

Dl Ionuţ Nicolescu: Da, există. În momentul acesta avem cu aceste insule și cu cele din 
proiectul deja depus pe POIM, cel cu cele 886 de puncte, avem acoperire pe tot sectorul.  

Dl Alexandru Desculţescu: Câte puncte aţi spus? 
Dl Ionuţ Nicolescu: 886 sunt pe proiectul anterior, cel votat undeva în luna iunie mi se 

pare, da pe final de iunie, iar cu aceste 265 închidem, cum ar veni.  
Dl Alexandru Desculţescu: Deci acestea 265 sunt în afara celor 800 de atunci, sunt 

împreună peste 1000?  
Dl Ionuţ Nicolescu: Da, exact şi acoperim în felul acesta tot sectorul. Și vă zic de ce se 

dublează anumite adrese. Pentru că punctele acestea sau locurile pe care se amplasează aceste 
insule nu au o adresă. Multe dintre ele n-au adresă fizic și am folosit adresa celui mai apropiat 
bloc sau imobil. Din această cauză se dublează adresele, ele nu corespund. Aceste puncte nu sunt 
neapărat corespondentul adresei.  

Dl Alexandru Desculţescu: Atâta timp cât există insulele în celălalt proiect, pe partea 
unde v-am întrebat este OK. Eu nu am găsit pe partea unde v-am spus, în acea zonă, în lista aceasta, 
deși mă uit acum în direct, am zis dacă nu o văd eu, poate mi-o indicați dumneavoastră, dar dacă 
spuneți că există în celălalt proiect, eu nu mai țin minte. 

Dl Ionuţ Nicolescu: Există, dar are, sigur are adresa unui bloc vecin.  
Dl Alexandru Desculţescu: Nu trebuie să fie adresa blocului meu, în zona aceea, am 

înțeles, am să mă uit să verific, poate mă ajutați și dumneavoastră, dar nu în momentul acesta. 
Mulțumesc frumos!  

Dl Ionuţ Nicolescu: Bineînţeles. Cu plăcere!  
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Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc și eu! Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog! 
D-na Georgeta Mitran, consilier local: Domnule președinte, dacă îmi permiteți, a intrat 

şi colegul nostru Alexandru Gâdiuță, să se consemneze. Mulțumesc!  
Dl Lucian Dubălaru: Mulțumesc frumos d-na Mitran! Suntem 21 de consilieri prezenți 

la această ședință din 27. Dacă nu mai sunt alte discuţii intrăm în procedură de de vot. Voturi 
“împotrivă”. Nu sunt voturi” împotrivă”. “Abțineri”? 3 “abțineri” (dl Coșcodaru, dl Iacob,                
dl Pană). Voturi “pentru”? Cu 18 voturi “pentru”, proiectul a fost adoptat.  

Vă mulțumesc frumos pentru efortul depus, declar ședința închisă! Mulțumesc frumos!  
Să se consemneze că am fost 22 de consilieri prezenți, dl Coșcodaru s-a alăturat la sfârșitul 

ședinței, au fost 3 abțineri și 19 voturi pentru.  
 
 

  
 

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

 
 

 


