
al şedinţei de îndată din data de 08.10.2009

Dl  Secretar  face  prezenţa:  24  consilieri  prezenţi  şi  3  absenţi  (d-na  D. 
Andrei, dl Bâldea, dl Cursaru).

Fiind vorba de o şedinţă de îndată dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă.

Dl Dina: Stimaţi  colegi  consilieri  bună ziua!  Bună ziua  şi  colegilor  din 
Executiv şi invitaţilor noştri. Primarul Sectorului 6 în baza art. 39, alin. 4 şi art. 68, alin. 
1 din Legea 215/2001 a convocat şedinţa de îndată a Consiliului Local Sector 6, drept 
pentru care pot să acord pentru început cuvântul d-lui Primar.

Dl Primar: Bună ziua tuturor!  Am considerat  că  trebuie  să  aprobăm de 
urgenţă aceste proiecte. Caracterul lor va fi explicat punct cu punct, nu numai pentru că 
aşa  este  normal,  ci  pentru  că  unii  dintre  colegii  noştri  poate  că  nu  au  avut  timp  să 
studieze foarte atent aceste proiectele. Chiar dacă nu toată lumea nu va vota pentru, este 
normal ca fiecare dintre consilieri să fie informat despre fiecare dintre proiecte în parte. 
Mai avem un punct care se leagă tot de acest mod de a trece un proiect. Este vorba de 
D.G.A.S.P.C.  care  propune  “proiectul  privind  aprobarea  cofinanţării  proiectului  E-
Protecţie şi Management Public D.G.A.S.P.C. 6 – Sistem informatic de e-administraţie 
ca soluţie de e-guvernare cu nivel de sofisticare 5”. Vă mulţumesc pentru înţelegere şi 
sper să terminăm cât mai repede.

Dl Dina: Aşadar, stimaţi colegi conform precizărilor d-lui Primar, avem o 
ordine de zi cu 10 puncte şi vă propun să intrăm în dezbateri.

Trecem la punctul 1 al ordinii de zi:  “Proiect de hotărâre privind promovarea 
preluării în administrare a terenului de 10 ha situat în Prelungirea Ghencea nr. 238 
(fost nr. 78)”.

Avem  la  dosar:  proiectul  de  hotărâre,  Avizul  de  legalitate  al  d-lui  Secretar, 
Expunerea  de  motive  semnată  de  dl  Primar,  Raportul  de  specialitate  semnat  de  dl 
Arhitect Şef şi o serie întregă de documente care să ne ajute să ne formăm o imagine cu 
privire la obiectul acestui proiect. Pentru început din partea iniţiatorului aş solicita să ni 
se prezinte foarte pe scurt despre ce este vorba.

Dl  Vultur: Legea  prevede  ca,  Consiliul  Local  să  facă  propuneri  pentru 
construcţia de spitale şi noi în urma verificărilor făcute am ajuns la concluzia că în zona 
Prelungirea Ghencea ar exista o suprafaţă de teren aptă pentru aşa ceva de 10 ha care în 
prezent se află la A.D.S.A. Am făcut ridicarea topo în zonă şi am stabilit că acest teren 
nu este nici revendicat şi nici nu sunt cereri că ar fi revendicat. Deci, putem iniţia o astfel 
de hotărâre, pentru ca să se facă toate demersurile. Urmează ca, Consiliul General să dea 
o hotărâre şi după aceea urmează o hotărâre de Guvern. Terenul este în domeniul privat 
al statului şi domeniul public al municipiului, deci, nu se poate face decât prin hotărâre 
de guvern.
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Dl  Dina: Deoarece  nu  sunt  discuţii  pe  fond  dau  citire  Art.  1  anexă  la 
procesul verbal. 

Stimaţi colegi o singură precizare aş avea, consider că ar fi necesar în Art. 1 la 
sfârşit să prezentăm şi să includem şi o anexă cu identificarea terenului şi aş propune ca 
această  anexă  să  fie  planşa  din  spatele  proiectului  cea  care  conţine  ridicarea  în 
coordonate stereo. 

Dl Vultur este vreo problemă?
Trebuie să avem şi identificarea precisă a terenului.

Dl Vultur: Din cauza aceasta am făcut ridicarea topo, pentru ca să stabilim 
exact, ca să nu avem probleme cu el din punct de vedere juridic la ora actuală.

Dl Primar: Este bine să facem o precizare. Este vorba de un spital regional 
care necesită o suprafaţă de minim 7 ha. Aici nici nu se pune problema de a accesa noi 
fonduri sau de a avea bani din bugetul local pentru ridicarea acestui spital, este vorba de 
acel proiect guvernamental care dacă aveţi curiozitatea ne poate spune câteva cuvinte d-
na Pârvulescu.
 

Dl Dina: Aşadar revenim, propun să includem la sfârşitul Art. 1 o prevedere 
care să spună “terenul solicitat este identificat în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Repet, 
este vorba de planşa care conţine  ridicarea în coordonate stereo.

Supun votului dvs. acest amendament. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi 
pentru.

 Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru şi 3 
voturi împotrivă.

Dă citire Art. 2.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă.
Dă citire Art. 3.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă.
Dă citire Art. 4.
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă.
Dă citire Art. 5.
Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

cu 17 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă.

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi:  “Proiect de hotărâre privind aprobarea de 
către Consiliul Local al Sectorului 6 a restructurării împrumutului bancar contractat în  
27.01.2006 de la sindicatul bancar format din UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A., ALPHA  
BANK ROMÂNIA S.A. şi RAIFFEISEN BANK S.A.”.

D-na Pârvulescu: Proiectul de hotărâre are ca scop, amânarea de la plata 
unor anumitor rate aferente anului 2009, în vederea găsirii resurselor financiare pentru 
proiectele  de  investiţii  ale  sectorului.  Precizez  că  nu  sunt  costuri  suplimentare  sau 
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adiţionale  şi  nici  comisioane  anticipate  sau  comisioane  de  restructurare  de  plată,  de 
amânare la plată.

Dl Dina: Înainte de a intra în dezbaterile pe articole, dacă sunt discuţii pe 
fond? Nu.

Dă citire Art. 1.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Dă citire Art. 2.

Dl Moisă: Grupul P.S.D. se opune la toate articolele inclusiv la votul final, 
ca să ştiţi când contabilizaţi.

Dl Dina: Supun votului  dvs.  Art.  2.  Cine este  pentru?  Se aprobă cu 16 
voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.

Dă citire Art. 3. 
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Dă citire Art. 4. 
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Dă citire Art. 5. 
Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Dă citire Art. 6.
Supun votului dvs. Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

cu 16 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.

Trecem la  punctul  3  al  ordinii  de  zi:  “Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea 
proiectului  şi  a  finanţării  de  la  bugetul  local  a  cheltuielilor  aferente  acestuia: 
„Înfiinţarea Departamentului  Management de Caz şi  implementarea metodei-premisă  
pentru reducerea perioadei de livrare/asistenţă publică pentru copii şi adulţi”.

Stimaţi  colegi,  aici  dacă  nu  aveţi  nimic  împotrivă,  haideţi  să  schimbăm puţin 
formularea  la  titlu  şi  să-l  denumim,  dacă  Executivul  nu  o  să  aibă  nimic  împotivă, 
“Proiect de hotărâre  privind aprobarea  proiectului – şi urmează denumirea integrală a 
proiectului  şi  terminăm  -  şi  a  finanţării  de  la  bugetul  local  a  cheltuielilor  aferente 
acestuia.

Executivul nu are nici o problemă, deci considerăm că denumirea proiectului este 
cea agreată, da. Deci,  se aprobă proiectul,  denumirea lui şi  la sfârşit  finanţarea de la 
bugetul local a cheltuielilor aferente acestuia. 

Pentru Secretariatul Tehnic, ca să consemnaţi, dau citire titlului cel nou: Proiect de 
hotărâre privind aprobarea  proiectului „Înfiinţarea Departamentului Management de Caz 
şi  implementarea  metodei  -  premisă  pentru  reducerea  perioadei  de  livrare/asistenţă 
publică pentru copii şi adulţi” şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor aferente 
acestuia”.

Proiectul de hotărâre este însoţit  de Expunerea de motive semnată  de Primarul 
Sectorului 6, Raport de specialitate semnat de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 
6 Marius Lăcătuş, şi de asemenea avem în anexă prezentarea proiectului în integralitate. 
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Din partea Executivului vă rog să susţineţi proiectul.

Dl Lăcătuş: Este  vorba de un proiect  deja  câştigat,  noi  am depus  acest 
proiect la Ministerul de Interne. Valoarea lui este undeva în jurul sumei de 7,8 mld., cu o 
contribuţie a consiliului de 75 mil. Revin, este un proiect deja câştigat, am primit deja 
adresă de la Ministerul Internelor şi Reformelor Administrative să prezentăm Hotărârea 
de Consiliu în termen de 5 zile în vederea semnării contractului. Ne-ar ajuta foarte mult 
dacă aţi fi de acord cu acest proiect, pentru că într-adevăr s-ar întării capacitatea direcţiei 
de răspuns la problemele sociale care se ivesc în acest moment. Mulţumesc foarte mult.

Dl Dina: Şi noi vă mulţumim d-le Director. Înainte de a intra în dezbaterile 
pe articole, există discuţii generale? 

Dl Moisă: Pentru  toţi  colegii  şi  pentru  dvs.  d-le  preşedinte  şi  pentru  dl 
Primar şi pentru dl Viceprimar, trebuia poate la început să spunem. Grupul P.S.D. se va 
opune la toate proiectele de pe ordinea de zi de astăzi, considerând că nu se justifică 
caracterul de îndată. 

Dl Primar: Caracterul de îndată este pentru că data de 15 este ultima dată 
când putem depune aceste proiecte. Este bine să ştiţi. Din cauza aceasta. Cu cele câteva 
zile în care Prefectura are nevoie ca să valideze aceste proiecte din cadrul şedinţei de 
astăzi, înseamnă exact 15. Am aflat şi noi în ultima clipă că această dată este obligatorie 
şi din cauza aceasta am convocat această şedinţă. Deci, nu se pune problema caracterului 
de urgenţă.

Dl Tulugea: Grupul P.D.-L. şi cred eu că şi P.N.L. votează toate proiectele 
şi cred că ar fi bine să scurtăm. 

Dl Dina: Am înţeles. Deci, am avut parte de două declaraţii politice, am luat 
cunoştinţă de ele.

Dl Moisă:  Din colegialitate,  cred că noi am fi  avantajaţi  să scurtăm, dar 
după aceea o să avem probleme cu legalitatea. Aşa că una este că am spus că sunt 8 
voturi împotrivă, dar trebuie votat fiecare proiect în parte.

Dl Dina: Absolut, nici să nu vă faceţi probleme că nu vom supune votului 
fiecare proiect în parte pe articole, stimate coleg.

Aşadar,  stimaţi  colegi,  haideţi  să  mergem mai  departe  că  la  asta  se  referea  dl 
Tulugea, dacă putem să parcurgem mai repede ordinea de zi de astăzi şi încerc să fiu în 
asentimentul dvs. d-le Tulugea.

Dă citire Art. 1.
Aici, la fel o să operăm modificarea respectivă ca la titlu, da?
Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Supun votului dvs.  Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Dă citire Art. 2.
Supun votului dvs.  Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 
cu 16 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.

Proiectul a fost adoptat cu modificările de rigoare la titlu şi la Articolul 1.

Trecem la punctul 4 al ordinii de zi:  “Proiect de hotărâre  privind modificarea 
H.C.L. Sector 6 nr. 168/18.08.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
a obiectivului de investitii: “Amenajare parc ANL Brâncuşi, sector 6, Bucureşti”.

Proiectul de hotărâre este însoţit de Expunere de motive, Raport de specialitate şi 
de Anexa cu respectivii indicatori tehnico-economici.

Dă citire Art. 1.
Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Supun votului dvs.  Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Dă citire Art. 2.
Supun votului dvs.  Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

cu 16 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.

Trecem la punctul 5 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind participarea la 
Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin realizarea de spaţii verzi  
în localităţi cu proiectul  „Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti”.

Dă citire Art. 1.
Supun votului dvs.  Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Dă citire Art. 2.
Supun votului dvs.  Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Dă citire Art. 3.
Supun votului dvs.  Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Dă citire Art. 4.
Supun votului dvs.  Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Supun votului dvs.  Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Dă citire Art. 5.
Supun votului dvs.  Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Dă citire Art. 6.
Supun votului dvs.  Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

cu 16 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.
Trecem la  punctul  6  al  ordinii  de  zi:  „Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea 

participării la Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi  
a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Interoperabilitatea aplicaţiilor din 
Primărie şi instituţii subordonate pentru îmbunătăţirea serviciilor publice””.
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Expunere de motive, raport de specialitate şi 
avem  şi  anexa  cu  indicatorii  tehnico-economici  aferenţi.  Există  discuţii?  Atunci  în 
conformitate cu preambulul acestui Proiect de hotărâre intrăm în dezbaterea pe articole. 

Dă citire Art. 1. 
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 2. 
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 3. 
Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 4. 
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

cu 16 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

Trecem la  punctul  7  al  ordinii  de zi:  „Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea 
participării la Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi  
a  documentaţiei  tehnico-economice  pentru  proiectul  „Infrastructura  hardware  şi  
software de integrare interinstituţională în folosul informării cetăţeanului””.

Există discuţii? Atunci în conformitate cu preambulul acestui proiect de hotărâre 
intrăm în dezbaterea pe articole. 

Dă citire Art. 1. 
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 2. 
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 3. 
Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 4. 
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

cu 16 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

Trecem la  punctul  8  al  ordinii  de zi:  „Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea 
participării la Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi  
a  documentaţiei  tehnico-economice  pentru  proiectul  „Îmbunătăţirea  serviciilor  în 
folosul  cetăţenilor  Sectorului  6  prin  implementarea  unui  sistem  de  gestiune  a 
documentelor în Primărie şi instituţii subordonate””.
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Există discuţii? Atunci în conformitate cu preambulul acestui proiect de hotărâre 
intrăm în dezbaterea pe articole. 

Dă citire Art. 1. 
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 2. 
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 3. 
Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 4. 
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

cu 16 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

Trecem la  punctul  9  al  ordinii  de  zi:  „Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea 
participării la Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi  
a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Implementarea unui sistem grafic 
pentru management în administraţia Sectorului 6””.

Există discuţii? Atunci în conformitate cu preambulul acestui proiect de hotărâre 
intrăm în dezbaterea pe articole. 

Dă citire Art. 1. 
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 2. 
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 3. 
Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 4. 
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblu. 

Dl Tulugea: O scurtă intervenţie. Aş ruga Serviciul Tehnic sau iniţiatorul, 
noi aprobăm acolo LEI nu RON, nu există RON. Este un document care are o anumită 
importanţă. Deci aprobăm LEI şi nu RON.

Dl  Dina:  Aşadar  propunerea  dvs.  este  să  folosim  în  toate  celelalte 
terminologia actuală de LEI. Din partea executivului crede-ţi că există probleme dacă 
schimbăm RON cu LEI? Nu? În regulă. Aşadar o să rog Secretariatul Tehnic la toate 
proiectele respective să facem schimbarea de la RON la LEI.

Cine este pentru? Se adoptă cu 16 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 
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Trecem la punctul 10 al ordinii de zi:  „Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cofinanţării  proiectului  „E-Protecţie  şi  Management  Public  DGASPC  6  –  Sistem 
informatic  de  e-administraţie  ca  soluţie  de e-guvernare  cu  nivel  de  sofisticare  5” a  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sctor 6, Bucureşti”.

Există discuţii? Proiectul de hotărâre este însoţit de Expunere de motive, raport de 
specialitate. Atunci în conformitate cu preambulul acestui proiect de hotărâre intrăm în 
dezbaterea pe articole. 

Dă citire Art. 1. 
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 2. 
Propun  introducerea  cuvântului  “proiectului”  şi  continuăm  „E-Protecţie  şi 

Management Public DGASPC 6 – Sistem informatic de e-administraţie ca soluţie de e-
guvernare cu nivel de sofisticare 5”.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 
voturi împotrivă. 

Dă citire Art. 3. 
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 4. 
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 5. 
Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 6. 
Supun votului dvs. Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 7. 
Supun votului dvs. Art. 7. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă. 
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

cu 16 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 
Acest proiect fiind ultimul pe ordinea de zi de astăzi, eu ţin să mulţumesc pentru 

prezenţă tuturor colegilor şi dacă dl Primar mai are de adăugat ceva?

Dl Primar: Vreau doar să vă mulţumesc şi sunt convins că uitându-mă la 
colegii de la PSD, că le pare rău că nu au votat astăzi, dar îi înţelegem.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                          SECRETAR,
                                                                                                                                     
      Mihai Sorin Dina                                Gheorghe Floricică

Redactat: Baciu Monica
   Cîţea Carmen
   Enescu Ştefana
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