al şedinţei de îndată din data de 19.12.2013

D-na Chichinete face prezenţa: Din 27 consilieri în funcţie, 17
prezenţi.
Domnul preşedinte aveţi cuvântul.
Dl Puşcaş:: Bună seara şi bine aţi venit la şedinţa din această seară.
Prin dispoziţia Primarului Sectorului 6 cu nr. 10517 din data de 19.12.2013
în temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Primarul Sectorului 6 dispune:
Articol unic: Se convoacă Consiliul Local Sector 6 în şedinţă de îndată în
data de 19.12.2013, ora 1700 în sala de şedinţe a Primăriei Sectorului 6, situată în
Calea Plevnei nr. 147-149, cu următoarea ordine de zi...
Înainte de a trece la votarea ordinea de zi întreb executivul dacă are de
adăugat sau de retras puncte de pe ordinea de zi. Nu sunt.
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi. Cine este pentru? Cine se
abţine? Nimeni. În unanimitate ordinea de zi a şedinţei de astăzi este adoptată.
Avem pe ordinea de zi două puncte. Primul este: Proiect de hotărâre
privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru următoarele 3 luni. Rog colegii
de la P.S.D..
Da, d-na consilier.
D-na Surulescu:: Îl propun pe domnul consilier Gheorghe Iulian.
Dl Puşcaş:: Altă propunere? Având în vedere această propunere,
supun la vot alegerea domnului Gheorghe Iulian ca preşedinte de şedinţă pe
următoarele 3 luni. Cine este pentru?
Biroul Tehnic:: Unanimitate.
Dl Puşcaş:: În unanimitate domnul Gheorghe Iulian este ales ca
preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni.
Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6
al Municipiului Bucureşti pe anul 2013.
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Discuţii generale?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abţine? În
unanimitate, proiectul de hotărâre este adoptat.
Cu acestea, vă mulţumesc pentru prezenţă şi pentru că este ultima şedinţă
din acest an vă urez un an nou fericit, plin de bucurii, împliniri, realizări şi să ne
vedem cu sănătate la anul.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionel Puşcaş

SECRETAR,
Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela
Răduţă-Neagu Valentina Alexandra
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