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al şedinţei de îndată din data de 12.01.2015 

 

 

 
D-na Chichinete: Bună seara. Înainte de a face prezenţa, vreau să vă 

doresc un an plin de sănătate şi multe împliniri. Acum o să trec la prezenţă. Neacşu 
Ioana Mihaela, prezent sau absent? 
 

Dl Tulugea: Trebuie să apară. E pe drum. 
 

D-na Chichinete: Deci, absent, da? Niculae Roxana Nicoleta, tot pe 
drum? Absent, da? Stan Sorin Cristian pe drum. Deci, din 27 de consilieri în 
funcţie, avem 24 prezenţi. Îi dau cuvântul d-nei preşedinte. 
 
  D-na Iacobescu: Bună seara, stimaţi colegi. La mulţi ani! Un An 
Nou fericit. Vă mulţumesc pentru sprijinul acordat pentru a ocupa funcţia de 
preşedinte pe următoarele 3 luni.  
 Am să vă citesc dispoziţia Primarului nr. 309 din 12.01.2015: 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 astăzi 12.01.2015, ora 17

00 în sala de şedinţe a 
Primăriei Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149, cu următoarea 
ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 
precedent, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

Această dispoziţie a fost afişată la avizierul Primăriei, pe site-ul Primăriei şi 
comunicată nouă prin mail. Pe ordinea de zi avem un singur punct. Acest proiect 
de hotărâre "privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent, pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare." 

Dacă cineva vrea să facă amendamente la acest proiect? Dl Manolache. 
 

Dl Manolache: Bună seara şi ”La mulţi ani!”. Din greşeală, a fost 
scris titlul greşit, ca să spun aşa. Trebuia: „hotărâre privind aprobarea utilizării 
excedentul anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare”. 
Exact acelaşi lucru la care se referă şi în Art. 1 al prezentei hotărâri, unde se spune: 
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Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent, în sumă de 15.679.483,23 lei, 
pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare. 

 

D-na Iacobescu: Supun la vot amendamentul d-lui Manolache. Cine 
este pentru? Cine este împotrivă? Se abţine cineva? În unanimitate, acest 
amendament a fost aprobat. Asupra titlului mai aveţi un amendament la Art. 1? 

 
Dl Manolache: Nu.  Mulţumesc. 
 
D-na Iacobescu: Supun spre dezbatere Art. 1. „Se aprobă utilizarea 

excedentului, cu amendamentul făcut de dl Manolache, în sumă de 15.679.483,23 
lei pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare”. Sunteţi de acord? Deci, 
pentru? Abţineri? Împotrivă? Aveţi dezbateri? Aveţi discuţii generale? 

 
Dl Buznicea: Având în vedere că suntem într-o şedinţă de îndată, aş 

dori ca cineva din cadrul executivului să ne explice caracterul de urgenţă al acestui 
proiect de hotărâre pentru a putea să intrăm în legalitate. 

 
D-na Iacobescu: Dl Manolache. 
 
Dl Manolache: Prin Legea nr. 273 şi prin Ordinul Ministerului de 

Finanţe nr. 1780 din 19.12.2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014. Până la începutul anului 2015 
trebuia să supunem spre aprobare acest deficit. Vă reamintesc că la începutul 
anului 2014, Consiliul Local a aprobat folosirea excedentului anului 2013 pentru 
fondurile de dezvoltare. S-au cheltuit din acest excedent 15.679.000 lei şi era 
necesară hotărârea respectivă. În momentul de faţă, primăria are un excedent de 
8.500.000 lei, creat din excedentul la secţiunea de funcţionare de 4.100.000 lei (cu 
aproximaţie spun cifra, cifra o să v-o înaintăm în următoarea şedinţă de consiliu) şi 
pe dezvoltare de 4.600.000 lei. 

 
D-na Iacobescu: Mai aveţi ceva de spus? 
 
Dl Manolache: Eu nu. 
 
D-na Iacobescu: Mulţumesc.  
 
D-na Nicolescu: Cred că nu s-a înţeles. La Art. 1, nu există nicio 

modificare. Deci, rămâne cum este şi titlul va deveni Art. 1. Şi îi răspund şi 
colegului meu, caracterul de urgenţă constă că este primul an când finanţele 
stabilesc un termen mai scurt pentru această aprobare în hotărârea de consiliu. Din 
cauza aceasta. Până acum era până în 30 ianuarie, acum este termenul mai scurt şi 
de aceea a fost necesar să votăm astăzi. 
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D-na Iacobescu: Mulţumesc. Art. 1, supun spre aprobare. Cine este 

pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
Supun spre aprobare Art. 2. Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Deci, în 

unanimitate s-a aprobat şi Art. 2.  
Supun spre aprobare hotărârea în ansamblul ei.  
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate, a fost aprobat 

proiectul de hotărâre. 
Şedinţa s-a încheiat. Mulţumim pentru prezenţa dvs. la această şedinţă. 
 
 Dl Viceprimar: Pentru dl Tulugea, că dvs. aţi ţinut prezenţa, dl 

consilier, să ştiţi că a mai venit un consilier între timp, dl Stan Sorin, avem un vot 
în plus.  

 
 

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR, 
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