al şedinţei extraordinare din data de 08.01.2009
Dl Secretar face prezenţa: 26 consilieri prezenţi.
Având în vedere că din cei 27 consilieri au rămas numai 26, prin faptul că dl Mutu
Gabriel în urma alegerilor a fost ales senator, suntem 26 de consilieri în funcţie, sunt 26
prezenţi. Dau cuvântul d-lui Preşedinte.
Dl Avramescu: Bună seara, bine aţi venit. În primul rând, există reprezentanţi
ai presei în sală?
Sunt reprezentanţi de la Politica TV.
Dau citire demisiei d-lui Mutu Gabriel facută către Consiliul Local şi în atenţia d-lui
Secretar.
În urma acestei adrese, aşa cum a spus şi dl Floricică, suntem 26 consilieri în funcţie,
asta afectează numărul de voturi în momentul în care se stabileşte majoritatea.
În acelaşi timp, doresc să vă aduc la cunoştinţă, să vă reamintesc de fapt, prevederile
art. 51 din Legea nr. 215 republicată, care prevede următoarele: „În exercitarea mandatului,
consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale.” Iar la punctul (4) spune că: „Fiecare
consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de
activitate, care să fie făcut public prin grija secretarului”. Ţinând cont că s-a încheiat anul
2008, ţine de datoria noastră să prezentăm un raport de activitate individual, mai departe
acestea urmând să fie comunicate către Secretar.
Având în vedere caracterul extraordinar, ordinea de zi nu se supune aprobării
consiliului local, avem 3 puncte pe ordinea de zi.
Trecem la punctul 1 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea
utilizării fondului de rulment existent în bugetul consolidat al sectorului 6 pe anul 2008
pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2008.”
Proiectul de hotărâre este însoţit de Expunerea de motive semnată de dl Primar,
Raportul de specialitate semnat de dl Director Economic şi Raportul Comisiei nr. 1 Buget,
Finanţe a Consiliului Local, care cu 4 voturi pentru are raport favorabil.
Dau citire Art. 1. Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru?
Se aprobă în unanimitate de voturi.
Dau citire Art. 2. Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru?
Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în
unanimitate de voturi.
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Trecem la punctul 2 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind utilizarea sumelor
repartizate prin H.G. 1625/2008.”
Proiectul de hotărâre este însoţit de Expunerea de motive semnată de dl Primar,
Raportul de specialitate semnat de dl Director Economic şi Raportul Comisiei nr. 1 Buget,
Finanţe a Consiliului Local, care cu 4 voturi pentru are raport favorabil.
Dau citire Art. 1. Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru?
Se aprobă în unanimitate de voturi.
Dau citire Art. 2. Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru?
Se aproba în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în
unanimitate de voturi.
Trecem la punctul 3 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea
împuternicirii către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 de a
administra, prin servicii specializate, unităţile locative din Str. Dealul Ţugulea nr. 27.”
Proiectul de hotărâre este însoţit de Expunerea de motive semnată de dl Primar,
Raportul de specialitate semnat de Şef Serviciu Administraţie Publică din cadrul Direcţiei
Juridic şi Contencios, H.C.G.M.B. nr. 275/2003 şi Raportul Comisiei nr. 3 Servicii publice,
Comerţ, Privatizare şi Protecţia Consumatorului a Consiliului Local, care cu 5 voturi
pentru are raport favorabil.
Dau citire Art. 1. Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs Art. 1. Cine este pentru?
Se aprobă în unanimitate de voturi.
Dau citire Art. 2. Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs Art. 2. Cine este pentru?
Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în
unanimitate de voturi.
Având în vedere că ordinea de zi a fost parcursă, dl Primar doreşte să vă adreseze
câteva cuvinte.
Dl Primar: Încă odată vreau să vă transmit un an bun, sănătate dvs. şi
familiilor dvs.. Ca şi anul trecut şi acesta va fi unul cu alegeri, cu o încărcătură pentru
fiecare dintre noi, mai mult sau mai puţin. Important este să avem o comunicare mai bună,
să sperăm că vom trece şi peste micile orgolii care mai există încă, şi să avem o colaborare
din ce în ce mai bună. Avem foarte multe proiecte, întotdeauna am spus că nu-i numai
meritul unei persoane sau a unui mic colectiv, ci al întregii Primării şi Consiliul Local
bineînţeles, atunci când adoptă un proiect, avizează, este normal să fie amintit acest lucru.
Faptul că ne aşteaptă un an greu, prin prisma măsurilor pe care trebuie să le luăm,
financiar, în primul rând, va trebui să adoptăm nişte măsuri. l-aş ruga pe dl Doru Anghel să
transmită. Una din ele este aceea că, aşa cum ştiţi cu toţii, cei care sunt deja pensionari
trebuie să opteze pentru a rămâne, mai ales cei din cadrele militare, să dea banii care au
fost compensări, salarii, ş.a.m.d., nu este chiar uşor. Unii vor rămâne, dar cei mai mulţi
cred că vor pleca, ceea ce va însemna la nivel şi de administraţie centrală şi locală o diluţie
şi vor fi destul de greu de acoperit aceste goluri.
O primă măsură, şi faptul că auditul nostru local nu a fost chiar unul performant, am
hotărât ca acest serviciu să-l externalizăm, şi rog pe toţi directorii să prezinte
organigramele pentru avizare în consiliul local fără aceste servicii. Mă uitam chiar la
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Direcţia de Asistenţă, unul dintre cei trei este profesor de matematică, adică totuşi să avem
un pic de ... să se ducă să predea matematica. Iartă-mă, auditul este altceva, am dat aşa un
exemplu. Dar peste tot cam acelaşi lucru se întâmplă. Sunt firme acum care fac audit
performant, chiar asta şi vrem să ştim ce se întâmplă într-o direcţie sau serviciu sau în
întreaga Primărie.
Aşa cum a spus şi dl Avramescu, dacă spun bine, pe data de 29 ianuarie va fi şedinţă
ordinară, acolo unde şi eu, şi noi toţi va trebui să prezentăm un raport de activitate, aşa este
normal să fie. Postat pe site-ul Primăriei, ca fiecare cetăţean să poată vedea ce s-a
întâmplat. Dacă mai doreşte vreun director din Primărie să transmită ceva, l-aş ruga acum
fiindcă şedinţa a fost una scurtă şi avem timp. Dl Anghel, vreţi să spuneţi ceva?
Dl Anghel: Nu. Aţi spus dvs. suficient. Am să iau legătura cu directorii, să
transmit ce s-a hotărât, inclusiv contractul colectiv de muncă care se negociază, au început
negocierile să se facă la nivel de ordonator principal de credite, adică la nivelul Primarului
să nu se mai facă contracte pe fiecare instituţie.
Dl Primar: Aici, mă uit la dl Stan şi ceilalţi care reprezintă sindicatele din
Primărie să nu mai adopte măsuri şi să ne pună în faţa faptului împlinit, i-aş ruga să vină să
vorbim, că totuşi este un an mai greu nu mai putem să ... deja noi Primăria Sector 6 am fost
destul de flexibili, salariile sunt unele destul de bune, deci s-au dat.
Dl Stan: Şi noi o să vă aratăm flexibilitatea.
Dl Primar: Nu mai cereţi mai mult, că nu se mai poate. Credeţi-mă.
Dl Anghel: Nu, dar apar diferenţe între diferite instituţii, unii iau 700, alţii iau
600, 500 şi asta apare ca o formă de discriminare de la un funcţionar la altul.
Dl Primar: Nu, nu. Nu cel mai important lucru, nu este acela că se uită cineva
urât la noi, că funcţionarii publici din Sectorul 6 câştigă mai mult decât alţii. Problema este
că, la un moment dat adunate fondul de salarii dă mai mult de 50% din ce ne reprezintă
bugetul, ceea ce înseamnă că este un buget dezechilibrat.
Dl Stan: Este 46,5.
Dl Primar: Mulţumesc pentru precizare dl Stan, înseamnă că sunteţi foarte
bine pus la punct şi atunci veţi lua măsurile necesare.
Încă o dată vă urez un an bun.
Dl Darabont: Eu aş avea o rugăminte, dacă nu se specifică cuvântul an
calendaristic, înseamnă că se referă la ani de mandat. Deci, raportul anual al consilierului
este la împlinirea unui an de mandat, nu la anul nou, dacă nu se specifică exact
calendaristic.
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Dl Primar: Eu sunt obligat să-l dau, eu personal.
Dl Darabont: Păi, după două mandate normal că...
Dl Avramescu: Da, în lege dacă nu se specifică este zi calendaristică, întradevăr.
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