al şedinţei de constituire din data de 24.06.2016
Dl Secretar: Bună dimineața. Am să dau citire prezenței cu lista de
consilieri în ordinea alfabetică.
Al Tawayah Angelica

Prezent

Berceanu Octavian Alexandru

Absent

Bordei Niculaie

Prezent

Butacu Simona Valentina

Prezent

Daneş Mihai

Prezent

Enache Adrian Nicolae

Prezent

Făşie Mariana Camelia

Prezent

Frumuşelu Constantin Mugurel

Prezent

Gaspar Florentina

Prezent

Gheorghe Iulian

Prezent

Iacob Emanuel

Prezent

Luchian Florin

Prezent

Mitran Georgeta

Prezent

Nae Valentin Marian

Prezent

Pană Traian

Prezent

Petcu Sorin

Prezent

Puşcaş Ionel

Prezent

Radu Elena

Prezent

Sima Mihaela

Prezent

Simion Adrian

Prezent

Stan Gabriela

Prezent
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Stan Robert

Absent

Surulescu Aurelia

Prezent

Tănăsuică Ion

Prezent

Tomescu Constantin

Prezent

Tudose Călin

Prezent

Ungureanu Marius Ionel

Prezent

Doar doi consilieri lipsă. A venit și dl Berceanu. Fiind mai mult de două
treimi, ședința poate fi deschisă de dl Subprefect. Vă rog, dl Subprefect.
Dl Subprefect: Bună ziua, doamnelor și domnilor. În urma alegerilor
din 5 iunie, a fost trimis Ordinul Prefectului nr. 407 din 22.06.2016 prin care se
convoacă consilierii locali declarați aleși în ședința de constituire a Consiliului
Local al Sectorului 6 al Municipiului București în data de 24 iunie 2016 ora 0900 cu
următoarea ordine de zi:
1. Alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali.
2. Validarea mandatelor consilierilor locali aleși.
3. Depunerea jurământului de către fiecare consilier local.
4. Declararea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București ca legal
constituit.
5. Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 6 al
Municipiului București.
6. Prezentarea rezultatelor alegerii Primarului Sectorului 6.
7. Efectuarea ceremoniei de depunere a jurământului de către Primarul
Sectorului 6.
Se intonează imnul de stat.
În continuare, lucrările şedinţei vor fi conduse de cel mai în vârstă consilier
secondat de doi, cei mai tineri. Aveți cuvântul, vă rog.
Dl Bordei: Mulțumesc frumos. Bună ziua oameni buni. Astăzi, după
cum bine știți, așezăm în scaunele responsabilității Consiliului Local al Sectorului
6 și Primarul sectorului, pe care, în data de 5 iunie, cetățenii ne-au mandatat să
reprezentăm nevoile și interesele cetățenilor. Fiind cel mai în vârstă consilier am
această onoare, să conduc pentru început lucrările Consiliului Local al Sectorului
6. Potrivit procedurilor este necesar să alegem o comisie de validare formată din 5
persoane. Rugăm grupurile de consilieri din partidele care au câștigat mandatele să
facă propuneri. Propuneri, câte o persoană pentru fiecare grup sau mai multe. Dl
Iulian Gheorghe.
Dl Gheorghe: Din partea grupului P.S.D., o propunem pe d-na
Simona Butacu.
Dl Bordei: Da. D-na Simona Butacu.
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Dl Daneș: Din partea grupului U.S.B., dl Frumușelu Mugurel.
Dl Bordei: U.S.B., dl Frumușelu Mugurel.
Dl Secretar: O corectură. Nu pot participa din cei de la prezidiu la
ședința de validare. Vă rog să formulați o altă propunere.
Dl Daneș: Formulez o altă propunere, Mitran Georgeta.
Dl Luchian: Din partea grupului P.M.P., d-na Mihaela Sima.
Dl Bordei: D-na Mihaela Sima din partea grupului P.M.P..
D-na Al Tawayah: A.L.D.E., Al Tawayah Angelica.
Dl Bordei: Și A.L.D.E. d-na Al Tawayah Angelica.
Dl Pușcaș, poftiți.
Dl Pușcaș: Grupul politic al grupului P.N.L. propune pentru comisia
de validare pe dl Adrian Simion.
Dl Bordei: Dl Adrian Simion. Bun.
Supun la vot. Numai consilierii votează. Cine este pentru?
Dl Secretar: Se votează individual. Luați fiecare persoană în parte.
Dl Bordei: D-na Butacu Simona. Cine este pentru? Unanimitate.
La U.S.B., d-na Mitran Georgeta. Cine este pentru? Mulțumim. Unanimitate.
La P.N.L., Adrian Simion. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Unanimitate.
La A.L.D.E., d-na Al Tawayah Angelica. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri? Mulțumesc. Unanimitate.
La P.M.P., d-na Mihaela Sima. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Mulțumim frumos, unanimitate.
Dau citire primului punct al ordinii de zi: Hotărâre privind alegerea
Comisiei de validare.
În scopul validării alegerii Consiliului Local Sector 6 şi a mandatelor
consilierilor; În temeiul art. 31 alin. (2) și art 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Consiliul Local al Sectorului 6, hotărăște:
Articol Unic. Se alege pe întreaga durată a Consiliului Local Sector 6,
Comisia de validare alcătuită din 5 consilieri, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Semnează Președintele de ședință și contrasemnează Secretarul.
Supun votului hotărârea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim
frumos, unanimitate de voturi.
Rugăm comisia de validare să se retragă, să își aleagă un președinte și un
secretar.Vă rugăm frumos.
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Pauză.
Dl Bordei: Vă rugăm frumos să vă aşezaţi, este foarte cald şi vrem să
terminăm cât se poate de repede. Da.
Preşedintele comisiei de validare este aici? A venit? Unde este? Da.
Felicitări, d-na Butacu Simona Valentina, sunteţi preşedinta comisiei de validare.
Vă rog frumos să daţi citire Procesului Verbal.
D-na Butacu: Bună ziua. Am să dau citire Procesului Verbal al
Comisiei de validare încheiat astăzi 24.06.2016, în prima ședință a Comisiei de
validare a Consiliului Local al Sectorului 6:
Astăzi, 24.06.2016, Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al
Sectorului 6, în ședința de constituire din data de 24.06.2016 a examinat, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii
consilierilor.
Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri
de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor celor
27 de consilieri, conform tabelului anexat.
Dl Bordei: Mulţumim, d-na preşedinte. Prin urmare:
Articol unic: Se validează mandatele consilierilor aleşi în Consiliul Local al
Sectorului 6, la data de 5 iunie 2016, conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Am să dau citire Anexei în ordinea alfabetică a consilierilor care au fost
validaţi.
Supun votului dvs. fiecare consilier în parte.
Dl Secretar: O precizare procedurală. Consilierii care sunt
nominalizați spre validare, vă rog, să se abțină de la vot.
Dl Bordei: Ok. Haideți să începem:
-Al Tawayah Angelica, A.L.D.E.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Berceanu Octavian Alexandru, U.S.B.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Bordei Niculaie. P.S.D.+U.N.P.R.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Butacu Simona Valentina, P.S.D.+U.N.P.R.. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Unanimitate;
-Daneş Mihai, U.S.B.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate;
-Enache Adrian Nicolae, P.N.L.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Făşie Mariana Camelia, U.S.B.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Frumuşelu Constantin Mugurel, U.S.B.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Gaspar Florentina, P.N.L. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate;
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-Gheorghe Iulian, P.S.D.+U.N.P.R.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Iacob Emanuel, P.S.D.+U.N.P.R.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Luchian Florin, P.M.P.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate;
-Mitran Georgeta, U.S.B.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate;
-Nae Valentin Marian, P.S.D.+U.N.P.R.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Pană Traian, P.S.D.+U.N.P.R.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Petcu Sorin, P.S.D.+U.N.P.R.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Puşcaş Ionel, P.N.L.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate;
-Radu Elena, U.S.B.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate;
-Sima Mihaela, P.M.P.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate;
-Simion Adrian, P.N.L.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate;
-Stan Gabriela, P.S.D.+U.N.P.R.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Stan Robert, A.L.D.E.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate;
-Surulescu Aurelia, P.S.D.+U.N.P.R.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Tănăsuică Ion, P.S.D.+U.N.P.R.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Tomescu Constantin, P.S.D.+U.N.P.R.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate;
-Tudose Călin, P.M.P.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate;
-Ungureanu Marius Ionel, U.S.B.. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate.
Supun la vot hotărârea nr. 2, am citit-o mai devreme. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Unanimitate.
Domnul Secretar preia responsabilităţile.
Dl Secretar: Doamnelor şi domnilor, procedural am să citesc eu
jurământul pe care doamnele şi domnii consilieri îl vor depune. La prezidiu se află
Biblia şi Constituţia României și fiecare consilier, după ce îşi aude numele, se va
duce la pupitru, va pune mâna pe Constituţie şi Biblie, va menţiona că jură şi va
semna jurământul care este alături şi va fi asistat de colega noastră.
Am să dau citire jurământului aşa cum este menţionat în fiecare hârtie pe
care o va semna fiecare consilier în parte. “Jur să respect Constituţia şi legile ţării
şi să fac cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
În ordine alfabetică: D-na consilier Al Tawayah Angelica.
D-na Al Tawayah: Jur.
Dl Secretar: Dl Berceanu Octavian Alexandru.
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Dl Berceanu: Jur.
Dl Secretar: Dl Bordei Niculaie.
Dl Bordei: Jur.
Dl Secretar: D-na Butacu Simona Valentina.

Dl Butacu: Eu, Simona Butacu Valentina, jur.
Dl Secretar: Dl Daneş Mihai
Dl Daneş: Eu, Mihai Daneş, jur.
Dl Secretar: Dl Enache Adrian Nicolae.

Dl Enache: Eu, Enache Adrian Nicolae, jur.
Dl Secretar: D-na Făşie Mariana Camelia.
D-na Făşie: Eu, Făşie Mariana Camelia, jur.
Dl Secretar: Dl Frumuşelu Constantin Mugurel.
Dl Frumuşelu: Eu, Frumuşelu Constantin Mugurel, jur.
Dl Secretar: D-na Gaspar Florentina.
D-na Gaspar : Eu, Gaspar Florentina, jur.
Dl Secretar: Dl Gheorghe Iulian.
Dl Gheorghe: Eu, Iulian Gheorghe, jur.
Dl Secretar: Dl Iacob Emanuel.
Dl Iacob: Eu, Emanuel Iacob, jur.
Dl Secretar: Dl Luchian Florin.
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Dl Luchian: Eu, Luchian Florin, jur.
Dl Secretar: D-na Mitran Georgeta.
D-na Mitran: Eu, Mitran Georgeta, jur.
Dl Secretar: Dl Nae Valentin Marian.
Dl Nae: Eu, Nae Valentin Marian, jur.
Dl Secretar: Pană Traian.
Dl Pană: Eu, Pană Traian, jur.
Dl Secretar: Dl Petcu Sorin.
Dl Petcu: Eu, Petcu Sorin, jur.
Dl Secretar: Dl Puşcaş Ionel.
Dl Puşcaş: Eu, Puşcaş Ionel, jur.
Dl Secretar: D-na Radu Elena.
D-na Radu: Eu, Radu Elena, jur.
Dl Secretar: D-na Sima Mihaela.
D-na Sima Mihaela: Eu, Sima Mihaela, jur.
Dl Secretar: Dl Simion Adrian.
Dl Simion: Eu, Adi Simion, jur.
Dl Secretar: D-na Stan Gabriela.
D-na Stan: Eu, Stan Gabriela, jur.
Dl Secretar: Dl Robert Stan.
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Dl Stan: Eu, Robert Stan, jur.
Dl Secretar: D-na Surulescu Aurelia.
D-na Surulescu: Eu, Aurelia Surulescu, jur.
Dl Secretar: Dl Tănăsuică Ion.
Dl Tănăsuică Ion: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu
bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Dl Secretar: Dl Tomescu Constantin.
Dl Tomescu: Eu, Constantin Tomescu, jur.
Dl Secretar: Dl Tudose Călin.
Dl Tudose Călin: Eu, Călin Tudose, jur.
Dl Secretar: Dl Ungureanu Marius Ionel.
Dl Ungureanu: Eu, Marius Ungureanu, jur.
Dl Secretar: Bun. Fiind validaţi toţi consilierii Consiliului Local
Sector 6, vă supun spre aprobare hotărârea nr. 3.
Articol unic. Consiliul Local al Sectorului 6 se declară legal constituit.
Voturi împotrivă? Abţineri? Cine este pentru? Unanimitate de voturi.
Consiliului Local al Sectorului 6 a fost legal constituit.
Haideţi să alegem acum şi preşedintele de şedinţă şi după aceea luăm o
scurtă pauză până la validarea d-lui Primar.
Vă rog, grupurile de consilieri să formulaţi propuneri pentru preşedintele de
şedinţă, pentru următoarele 3 luni.
Dl Tănăsuică: Din partea P.S.D.+U.N.P.R. îl propunem pe dl Iulian
Gheorghe.
Dl Secretar: Dl Iulian Gheorghe.
Dl Berceanu: Din partea grupului U.S.B., Daneş Mihai.
Dl Secretar: A doua propunere, dl Daneş Mihai.
Dl Bordei: Mai sunt propuneri? Bun. Supun la vot prima propunere,
dl Iulian Gheorghe. Cine este pentru?
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Dl Secretar: 16 voturi pentru.
Dl Bordei: 16. Bun. Împotrivă? Abţineri?
Biroul Tehnic: O abţinere (d-na Gaspar).
Dl Bordei: O abţinere. Supun votului a doua propunere, dl Daneş
Mihai. Cine este pentru?
Dl Secretar: 11.
Dl Bordei: 11, da? Bun. Deci, este clar, dl Gheorghe Iulian este ales
preşedinte de şedinţă.
Hotărârea nr. 4 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe următoarele 3
luni.
În temeiul art. 35 din Legea nr. 215/2001, se hotărăşte articol unic, se alege
dl Gheorghe Iulian în funcţia de preşedinte de şedinţă a Consiliului Local Sector
6, pe o perioadă de 3 luni.
Dl Secretar: Şi acum vom intra în acea pauză de 10 minute.
Pauză
Dl Secretar: Rog doamnele şi domnii consilieri să-şi reia locurile în
sală. Pe dl preşedinte de şedinţă ales, îl rugăm să vină la pupitru. Dl preşedinte nou
ales, dl Gheorghe Iulian, vă rugăm să veniţi la prezidiu.
Doamnelor şi domnilor ne face o deosebită plăcere să avem invitaţi astăzi pe
d-na Primar General, d-na Gabriela Firea, pe dl Primar, Robert Negoiţă şi
bineînţeles, dl Gabriel Mutu.
Procedural am să rog doamnele şi domnii consilieri să efectuăm votul la
hotărârea precedentă, cea de alegere a preşedintelui de şedinţă pentru următoarele
3 luni, pentru că nu a fost supusă la vot şi am să o fac eu. Doamnelor şi domnilor
consilieri, vă rog să votaţi proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru?
Abţineri? 3 abţineri. Împotrivă? Cu 24 de voturi şi 3 abţineri, hotărârea a fost
adoptată.
Dau cuvântul d-lui preşedinte, Gheorghe Iulian.
Dl Gheorghe: Mulţumesc, d-le Secretar. Îl invit pe dl judecător să dea
citire rezoluției privind alegerea Primarului Sectorului 6.
Dl Judecător Carp Dimitrie: Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.
Sentinţa civilă nr. 5427/15.06.2016, validează alegerea pentru funcţia de Primar al
Sectorului 6 Bucureşti, a d-lui Mutu Gabriel, candidat al Alianţei Electorale
P.S.D.+U.N.P.R., pune în vedere d-lui Mutu Gabriel având funcţia de Primar al
Primăriei Sectorului 6 Bucureşti, dispoziţiile art. 60 alin. (1), raportat la art. 32 din
Legea
nr. 215/2001, privind obligativitatea depunerii jurământului.
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Dl Gheorghe: În continuarea şedinţei, îl invităm pe dl Gabriel Mutu
să depună jurământul.
Dl Primar Gabriel Mutu: Eu, Gabriel Mutu, ”Jur să respect
constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi în
priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!”
Dl Gheorghe: D-le Primar, vă rog să ne adresaţi în continuare câteva
cuvinte.
Dl Primar: Cu siguranţă. D-na Primar General, Gabriela Firea,
d-le Subprefect, d-le Judecător, d-le Primar al Sectorului 3, Robert Negoiţă,
doamnelor și domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, suntem într-un moment în care
după o competiţie spun eu, cel puţin interesantă la nivelul Sectorului 6, am reuşit
împreună cu alegătorii sau cu mare parte din alegătorii Sectorului 6, să câştig
această competiţie. Este un moment cu o încărcătură puternică, vă mărturisesc că
sunt foarte emoţionat. Ştiu că aveţi aşteptări foarte mari. Nu vreau să vorbesc
despre trecut, vreau să vorbesc despre viitor şi vreau să vă asigur că aveţi în faţa
dvs. un Primar care va fi prezent în Sectorul 6, un Primar care se va implica în
proiectele esenţiale şi importante pentru dezvoltarea sectorului nostru.
Lansez rugămintea consilierilor locali, indiferent de culoarea politică, să
facem echipă pentru că, chiar dacă am fost ales cu 37% din voturile alegătorilor,
noi toţi, trebuie să reprezentăm interesele tuturor locuitorilor din sectorul 6 şi asta
vreau să fac în calitate de primar. Vă lansez rugămintea, atât colegilor mei din
P.S.D. cât şi celorlalte partide, U.S.B., P.N.L., P.M.P. şi A.L.D.E., să formăm acea
echipă de care sectorul 6 are nevoie, să reconstruim ceea ce s-a distrus în ultimii
ani şi să aducem sectorul 6 pe primul loc în Bucureşti.
Ştiu că dl Primar Robert Negoiţă zâmbeşte aşa..., dar vă promit că o să fie o
competiţie foarte puternică între sectorul 6 şi sectorul 3.
Îmi doresc ca toate sectoarele capitalei să se dezvolte unitar astfel încât să nu
mai simţim acele diferenţe între sectoare şi ştiu că d-na Primar General cu care am
avut foarte multe discuţii pe proiectele din sectorul 6, ne va susţine. Am discutat
despre proiectele de infrastructură majoră ale sectorului, Prelungirea Ghencea,
avem Pasajul de la Ciurel, am discutat despre proiectele pe care inclusiv Primăria
Capitalei trebuie să le susţină, indiferent că vorbim despre infrastructura internă a
sectorului sau despre reabilitarea termică, ştiu că vom avea susţinerea Primăriei
Generale şi a Primarului General, d-na Firea.
În încheiere aş avea rugămintea să ne transmită câteva gânduri d-na Primar
General şi să ne mai asigure încă o dată de toată susţinerea Primăriei Generale.
Mulţumesc şi încă o dată mulţumesc pentru participare şi vreau să aveţi
încredere că voi fi primarul tuturor locuitorilor din sectorul 6.
D-na Primar General: Felicitări, în primul rând, să dea Dumnezeu să
aveţi un mandat numai cu rezultate bune pentru bucureştenii din sectorul 6, cei
care din nefericire au fost văduviţi în ultima perioadă, de un primar implicat. D-le
Subprefect, d-le Judecător, d-le Primar al Sectorului 3, doamnelor şi domnilor
consilieri locali, stimaţi şi dragi invitaţi, prieteni, membri ai familiei sectorului 6,
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sunt foarte mândră de colegul meu, senatorul Gabriel Mutu care, în această zi
importantă şi din punct de vedere al calendarului creştin-ortodox şi din punct de
vedere al folclorului popular, de Sânziene, depune jurământul de credinţă în faţa
locuitorilor sectorului 6. Am certitudinea că va avea un mandat încununat cu
succes împreună cu dvs. cei care l-aţi încurajat, l-aţi susţinut şi cu siguranţă în
continuare veţi face aşa. Nu vă garantez foarte multe lucruri, dar câteva esenţiale,
le pot garanta cu toată fermitatea în ceea ce priveşte prezenţa fostului senator,
actualmente Primar al Sectorului 6, Gabriel Mutu.
Vreau să vă spun că este un om foarte tenace. În Senatul României, deşi nu
avea atribuţii directe legate de administrarea acestui sector, a fost permanent
preocupat de soarta bucureştenilor care locuiesc aici. Numai mie de câte ori mi-a
spus, vă garantez, nu de puţine ori, să facem front comun pentru situaţia
locuitorilor din Cartierul A.N.L. care au fost nedreptăţiţi, iar senatorul Mutu,
împreună cu noi câţiva colegi, am reuşit să modificăm legislaţia astfel încât să
restabilim o situaţie de respect pentru acei locuitori, de asemenea şi în perioada în
care şi-a anunţat intrarea în competiţia electorală, nu a mai avut nicio secundă de
linişte şi s-a zbătut după puterile sale, aşa cum se spune şi în Jurământ, ne-a animat
şi pe noi ceilalţi, pentru cel puţin două dintre obiectivele principale, nu doar ale
sectorului, ci ale capitalei, şi le-a amintit aici domnia sa, Ciurel şi Ghencea. Cred
că şi noaptea visează cele două obiective, eu nu cred că mai are linişte până când,
împreună cu Primăria Generală a Capitalei, cu ministerele de resort, aceste
obiective nu se vor finaliza. Din nefericire spuneam pentru locuitorii sectorului 6,
această zonă, frumoasă altminteri, a capitalei, nu a beneficiat de o administrare
pertinentă, eficientă, de management în profunzime aplicat într-o primărie, aşa cum
s-a întâmplat la sectorul 3. Nu-l lăudăm pe dl Robert Negoiţă doar pentru că este
colegul nostru, dar îi aducem cuvinte de laudă şi apreciere pentru că el este un
exemplu. Cum o zonă a capitalei poate să înflorească, deşi nu are cel mai mare
buget al capitalei, în schimb este cel mai mare sector al Bucureştiului. Asta
înseamnă să avem oameni potriviţi la locul potrivit şi Gabi Mutu este un astfel de
om în sectorul 6.
Vă garantez că în ceea ce mă priveşte, primarii de sectoare nu vor mai face
anticameră la Primăria Generală a Capitalei, rememoram cu dl Director General, dl
avocat Mitache azi dimineaţă, cam câte ore îşi pierdeau vremea primarii de
sectoare, umiliţi, pe la cabinetele Primarilor Generali. Asta nu înseamnă doar lipsă
de respect faţă de un om, un primar de sector, ci înseamnă dispreţ faţă de cetăţeni.
Vreau să vă garantez, aşa cum mă ştiţi, sunt un om punctual, sunt un om
perseverent, sunt un om care construieşte şi numai împreună cu dvs., prin
seriozitate, prin abordarea frontală a tuturor problemelor şi prin mare iubire şi grijă
de oameni, ne vom duce la îndeplinire mandatul pe care dvs. ni l-aţi dat, mie la
Primăria Generală, lui Gabi Mutu la sectorul 6, din nou la sectorul 3, Robert
Negoiţă şi Doamne ajută că este aşa şi ne bucurăm că împreună cu dvs., cei care aţi
venit chiar şi astăzi, într-o zi de mare sărbătoare, dar şi cu o profundă semnificaţie,
aţi venit aici din respect în primul rând pentru viitorul Bucureştiului. Bucureştiul
nu este doar al nostru, este al întregii ţări şi trebuie să dăm un exemplu că noi vom
putea să schimbăm faţa capitalei şi să o transformăm cu adevărat într-un oraş cu
care să ne mândrim atât noi, cât şi întreaga ţară.
Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţie şi vă doresc sănătate, numai bine şi
Doamne ajută!
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Dl Mutu îi oferă un buchet de flori d-nei Primar General, Gabriela
Firea.
D-na Primar General: Dacă nu prea sunt flori prin parcuri, că nu s-a
ocupat fostul Primar, s-a gândit dl Gabriel Mutu să înceapă cu o demonstraţie de
forță. Vă mulțumesc.
Dl Gheorghe: Mai avem o luare de cuvânt, dl Daneş Mihai.
Dl Daneş: D-nă Primar General, d-le Primar al Sectorului 6, stimaţi
invitaţi, dragi cetăţeni ai sectorului 6. Sunt unul dintre cei mulţi care au avut
curajul să intre în luptă cu P.S.D.-ul. Sunt contracandidatul d-lui Mutu în
Sectorul 6, cel care a fost la capitolul alţii. D-nă Primar, mă adresez dvs., este o
mare onoare să vă vedem aici, este o mare onoare să vă cunoaştem ”in flesh”, cum
spun englezii, dar mizez pe promisiunea pe care aţi făcut-o. Trebuie să fiţi
disponibilă nu numai pentru primari şi să fiţi disponibilă şi pentru noi cetăţenii. Să
nu îmi spuneţi cum mi-a spus dl Oprescu: “Nu am timp să stau cu dumneata de
vorbă”. Sunt de 5 ani pe lista lui de audienţe. Să nu spuneţi niciodată că: ”Noi,
ştim mai bine ce vreţi voi” și aşa cum aţi promis la o televiziune că ne veţi
consulta. Lipsa de consultare, dispreţ, aroganţa, pe care administratorii au avut-o
faţă de noi, m-au făcut să fiu aici.
Eu am alt obiectiv. Am pregătit un material, o adresă către noul primar, pe
care îl stimez, nu l-am cunoscut deloc și pentru consiliu, prin care vă cer
transparenţă. Am întâlnit un fost primar care mi-a dat autorizaţie să-mi fac casă în
sectorul 6, viceprimar la capitală Darabont, care mi-a spus: „D-le eşti victimă
colaterală. De ce ne stricaţi viaţa?”. Vreau ca nimeni să nu aibă parte de asemenea
tratament. Oamenii când vin aici trebuie să vină şi să ştie că acolo se rezolvă o
problemă. Nu trebuie să plouă ca să intre apa în casele oamenilor din Giuleşti
Sârbi. Nu trebuie să stăm 10 ani cum stau cei din Prelungirea Ghencea să meargă
copiii prin noroaie. Fac apel la dvs. şi vă mulţumesc că aţi venit aici să ne ascultaţi.
Vă mulţumesc foarte mult.
Dl Gheorghe: Să îl ascultăm şi pe dl Robert Negoiţă.
Dl Robert Negoiţă: D-na Primar General, dl Primar al Sectorului 6,
d-le Subprefect, d-le Judecător, doamnelor şi domnilor consilieri locali, stimaţi
invitaţi, vă mulţumesc mult pentru onoarea pe care mi-o faceţi să fiu invitat şi să şi
vorbesc aici. Vreau să vă spun doar câteva cuvinte. Am fost o perioadă destul de
lungă locuitor al Sectorului 6, prima proprietate în Bucureşti a fost în Sectorul 6,
un apartament şi recunosc că nu de puţine ori, mai ales noaptea când nu pot să
dorm, trec aşa prin tot oraşul, nu de altceva dar învăţătura este un proces continuu
şi îmi place să învăţ de la alţii, evident. Recunosc şi o spun nu cu bucurie, că din
Sectorul 6 nu am avut nimic de învăţat, decât am avut exemplu de: ”Aşa nu”.
Adică, o spun cu mult regret, pentru că este tot Bucureşti, în Sectorul 6 lucrurile nu
s-au întâmplat deloc, dar am speranţa, am convingerea că începând de astăzi şi îi
doresc mult succes şi felicitări viitorului primar, prietenul meu Gabriel Mutu, că în
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Sectorul 6 lucrurile se vor schimba și nu pot să vă doresc mai mult decât că vă
doresc din suflet ca peste 4 ani Sectorul 6 să arate măcar ca Sectorul 3.
Am toată încrederea că se va întâmpla lucrul acesta, mai ales că împreună cu
d-na Primar General, sunt eu convins că vom face o echipă foarte bună. Am fost
întrebat nu de puţine ori şi care este cea mai mare nerealizare a mandatului pe care
tocmai îl închei şi eu astăzi că şi eu o să depun jurământul astăzi după amiază. Cea
mai mare, principala nerealizare este comunicarea foarte slabă, să nu zic foarte
proastă şi aproximativ inexistentă între primarii de sector şi Primăria Generală.
Am de asemenea încrederea şi convingerea că în următorul mandat lucrurile vor fi
diferite şi că după 4 ani de zile Bucureştiul va fi profund diferit în bine. Doamne
ajută!
Dl Gheorghe: Îl rog pe dl Subprefect să ne adreseze un mesaj.

Dl Subprefect: Doamnelor şi domnilor, din partea Instituţiei
Prefecturii permiteţi-mi să felicit consiliul nou ales, pe noul Primar, pe d-na Primar
General şi să le urăm mult succes. Suntem convinşi că vor adopta numai hotărâri
înţelepte, corecte şi legale. Vă urăm mult succes.
Dl Gheorghe: Declar şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,

Niculaie Bordei

SECRETAR,

Demirel Spiridon

ASISTENŢI: Constantin Mugurel Frumușelu

Florin Luchian
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