
al şedinţei de constituire din 20.06.2012

Dl Viceprimar: Bine aţi venit la şedinţa de constituire a Consiliului Local 
Sector 6 a municipiului Bucureşti. Am să încep această prezentare, în primul rând sunt 
actualul Viceprimar al Sectorului 6 Demirel Spiridon. De asemeni, vreau să spun bun 
venit  distinşilor  noştrii  invitaţi  doamna  prefect  a  municipiului  Bucureşti  doamna 
Georgeta  Gavrilă,  de  asemenea  doamna  preşedintă  a  judecătoriei  Sector  6  doamna 
Lucreţia Albertina Postelnicu şi  doresc să mai salut distinşii  invitaţi pe care îi avem 
astăzi  în  sală  pe  dl  ministru  al  dezvoltării  şi  turismului  dl  Eduard  Hellvig, distinşi 
deputaţi şi senatori pe care îi avem astăzi printre noi dl Eugen Nicolaescu, dl senator 
Gabriel  Mutu,  dl  deputat  Cornel  Pieptea,  dl  deputat  Nicolae  Bănicioiu,  dl  ministru 
secretar de stat Cătălin Chiper şi de asemenea distinşi colegi consilieri ai municipiului 
Bucureşti proaspăt validaţi astăzi, sper să nu uit pe cineva dl Răzvan Sava, dl Horia 
Stratulat, dl Cristian Olteanu, ........Nicolae, de asemenea dl primar Cristina Poteraş.

Acestea fiind spune doamnelor şi domnilor doresc să dau cuvântul d-lui secretar 
al Sectorului 6 pentru a efectua apelul nominal al.......

D-na Prefect: Nu, nu pe procedură nu. 

Dl Viceprimar: Doamna prefect aveţi cuvântul îmi cer scuze. 

D-na  Prefect:  Mulţumesc.  Îl  invit  pe  preşedintele  de  vârstă,  decanul 
consilierilor dl Moisă Constantin şi pe asistenţii preşedintelui cei mai tineri consilieri dl 
Petrea  Gabriel  şi  d-ra  Niculae  Roxana  Nicoleta  să  preia  conducerea  şedinţei  de 
constituire a Consiliului Local sl Sectorului 6. Mulţumesc.

Dl  Moisă: Bună  ziua.  Stimaţi  colegi  consilieri,  stimaţi  invitaţi  aş  dori 
pentru început să mulţumim locuitorilor Sectorului 6 care s-au prezentat la vot pe data 
de 10 iunie şi datorită votului cărora suntem aici şi vă rog să îi aplaudăm. De asemenea,  
în această calitate şi plăcută dar nu tocmai fericită de a fi decan de vârstă aş vrea să vă 
spun câteva lucruri, foarte puţine lucruri de la înălţimea ca să nu zic adâncimea celor 4 
mandate avute până acum din anul 1996, să vă spun că în acest Consiliu Local spre 
cinstea lui şi a locuitorilor care l-au ales de-a lungul acestor ani, a fost în permanenţă o 
atmosferă  de  respect  faţă  de  cetăţenii  care  au  ales  aceste  consilii,  de  legalitate,  de 
respectare a legii  în toate privinţele şi  am încrederea şi  doresc din tot sufletul  că în 
continuare vom răspunde acestui deziderat al cetăţenilor şi acestui mandat al nostru de a 
fi  în  slujba  cetăţenilor  Sectorului  6  indiferent  de  mijloacele  politice  pe care  fiecare 
dintre noi va găsi de cuviinţă să le folosească pentru îndeplinirea acestui mandat. Vă 
mulţumesc. 
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În  conformitate   cu  prevederile  legii  administraţiei  publice  locale  215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă supun atenţiei ordinea de zi a 
şedinţei  de  astăzi  care  este  următoarea.  Dă  citire  ordinii  de  zi  anexă  la  Ordinul 
Prefectului nr. 394/18.06.2012 anexă la dosarul de şedinţă.

La primul punct al ordinii de zi, în conformitate  cu prevederile legii 215 consiliul 
local, consilierii aleg o comisie de validare a consiliului local formată din 3 până la 5 
membrii.  Supun  consilierilor  propunerea  ca  această  comisie  să  fie  formată  din  5 
membrii.  Cine  este  de  acord?  Este  cineva  împotrivă?  Se  abţine  cineva?  Deci  în 
unanimitate se adoptă numărul de 5 pentru, ca membrii ai comisiei de validare. Pentru 
alegerea  acestei  comisii  rog  colegii  consilieri  să  facă  propuneri  pentru  membrii  în 
comisie. Dl consilier Mihăilescu Bogdan vă rog.

Dl  Mihăilescu  Bogdan:  Uniunea  Social  Liberală  are  următoarele 
propuneri: pe dl Moisă Constantin,  pe dl Avramescu Manuel, pe dl Tănăsuică Ion şi pe 
dl Jicman Liviu Sebastian.

Dl  Moisă: Mulţumesc  domnul  consilier.  Deci  U.S.L.  a  propus  pentru 
această comisie  4 consilieri  Moisă Constantin,  Tănăsuică Ion, Avramescu Manuel şi 
Jicman Liviu Sebastian. Altă propunere? Dl consilier Tulugea.

Dl Tulugea: Grupul P.D.-L. îl propune pe dl Cristian Anton.      
    

Dl Moisă: Deci grupul P.D.-L. l-a propus pe dl consilier Cristian Anton. 
Dacă numai sunt alte propuneri supun această comisie, se votează prin vot deschis cu 
votul majorităţii consilierilor în funcţie. Deci supun la vot individual fiecare propunere. 

Pentru dl Moisă Constantin. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine 
cineva? Deci în unanimitate este ales. 

Pentru  dl  Tănăsuică  Ion.  Cine  este  pentru?  Se  abţine  cineva?  Este  cineva 
împotrivă? Şi dl Tănăsuică Ion este ales.

Pentru dl  Avramescu Manuel.  Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva 
împotrivă? Şi dl Avramescu Manuel este ales.

Pentru dl Jicman Liviu Sebastian. Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva 
împotrivă? Deci în unanimitate şi dl Jicman este ales.

Pentru  dl  Cristian  Anton.  Cine  este  pentru?  Se  abţine  cineva?  Este  cineva 
împotrivă? Deci şi dl Anton a fost ales membru în comisia de validare. 

În  această  situaţie  comisia  de validare  este  formată  din următorii  5  consilieri 
Moisă Constantin, Tănăsuică Ion, Avramescu Manuel, Jicman Liviu Sebastian şi Anton 
Cristian. Vă mulţumesc. Stimaţi colegi şi invitaţi conform procedurii legale comisia de 
validare se va retrage câteva minute pentru a întocmi raportul comisiei de validare. În 
acest sens luăm o mică pauză şi v-aş ruga să fie cu deplasări cât mai mici cum doriţi  
dvs. pentru că ne vom întoarce în cel mai scurt timp. Vă mulţumesc.   

Dl Moisă: Vă rugăm să facem puţină linişte, rugăm pe domnii consilieri 
să-şi ocupe locurile în sală, domnii invitaţi, la fel.

Cred că putem să reluăm şedinţa noastră.
Stimaţi colegi, stimaţi invitaţi, în urma votului exprimat de consilierii aleşi, a fost 

constituită comisia de validare şi în acest sens dau citire procesului verbal nr. I din 20 
iunie 2012 privind constituirea comisiei de validare a Consiliului local al Sectorului 6.
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Dă citire procesului verbal nr. I/20.06.2012 anexă la dosarul de şedinţă.
Urmare acestui raport vom da citire proiectului de hotărâre al consiliului local 

privind alegerea comisiei de validare. 
„Hotărâre privind alegerea comisiei de validare.”
Dă citire proiectului de hotărâre.
Supun votului consilierilor Anexa la această hotărâre. Cine este pentru? Se abţine 

cineva? Este cineva împotrivă?
Deci Anexa la hotărâre a fost votată în forma prezentată.
Acum supun votului consilierilor hotărârea cu articol unic. Cine este pentru? Se 

abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Deci  hotărârea  privind  alegerea  comisiei  de  validare  a  fost  adoptată  de  către 

Consiliul Local al Sectorului 6.
Vă  dau  citire  raportului,  procesului  verbal  nr.  II  din  20  iunie  2012  privind 

validarea mandatelor consilierilor locali ai Sectorului 6 aleşi la alegerile locale din 10 
iunie 2012.

Dă citire procesului verbal nr. II/20.06.2012 anexă la dosarul de şedinţă.
Urmează procedura de depunere a jurământului de către consilierii locali aleşi în 

Consiliul Local al Sectorului 6. 
Pentru a fi mai eficienţi în această procedură, dl secretar Floricică Gheorghe, va 

citi  textul  jurământului  şi  fiecare  consilier  local  va  veni  la  pupitru  şi  va  jura  pe 
instrumentele de jurământ respectiv, Constituţia şi Biblia şi astfel va depune jurământul 
şi  va semna pentru acest jurământ,  deci va semna jurământul.  Vă rog, puţină linişte 
pentru că n-o să dureze foarte mult. O să vă citesc în ordine alfabetică. Stimaţi colegi, ca 
să eficientizăm şi mai mult, deci dl Secretar va citi jurământul, noi consilierii locali ne 
vom ridica în picioare, vom repeta după dânsul jurământul şi apoi vom merge la pupitru 
şi vom semna acest jurământ. Deci rog pe dl Secretar să dea citire jurământului.

Dl Secretar: Avem rugămintea să vă ridicaţi în picioare. Consilierii aleşi, 
publicul, nu. Vă rugăm puţină atenţie.

Dă citire Jurământului anexă la dosarul de şedinţă.

Dl Moisă: Şi  acum în ordine  alfabetică  o să  dau citire  listei  şi  fiecare 
consilier este rugat să meargă şi să semneze jurământul.

Dl Secretar: Anton Cristian Ioan.

Dl Secretar: Cuvântul jur şi numele.

Dl Anton Cristian Ioan: Jur, Anton Cristian Ioan.

Dl Secretar: Avramescu Manuel.

Dl Avramescu Manuel: Avramescu Manuel, jur.

Dl Secretar: Butacu Simona Valentina.

D-na Butacu Simona Valentina: Butacu Simona Valentina, jur.
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Dl Secretar: Buznicea Cristinel.

Dl Buznicea Cristinel: Buznicea Cristinel, jur.

Dl Secretar: Catrina Eugen George.

Dl Catrina Eugen George: Catrina Eugen George, jur.

Dl Secretar: Eftimie Cristinel.

Dl Eftimie Cristinel: Eu Eftimie Cristinel, jur.

Dl Secretar: Enache Adrian Nicolae.

Dl Enache Adrian Nicolae: Enache Adrian Nicolae, jur.

Dl Secretar: Se pregăteşte d-na Gaspar Florentina.

D-na Gaspar Florentina: Eu Gaspar Florentina, jur.

Dl Secretar: Gheorghe Iulian.

Dl Gheorghe Iulian: Gheorghe Iulian, jur.

Dl Secretar: Jicman Liviu Sebastian.

Dl Jicman: Liviu Sebastian Jicman, Jur.

Dl Secretar: Mihăilescu Ion Bogdan.

Dl Mihăilescu: Eu, Mihăilescu Ion Bogdan, Jur.

Dl Secretar: Se pregăteşte dl Moisă Constantin.

Dl Moisă: Eu, Moisă Constantin, Jur.

Dl Secretar: Neacşu Ioana Mihaela.

D-na Neacşu: Eu, Neacşu Ioana Mihaela, Jur.

Dl Secretar: Nicolescu Daniela.

D-na Nicolescu: Nicolescu Daniela, Jur.

Dl Secretar: Niculae Roxana Nicoleta. 

4



D-na Niculae: Niculae Roxana Nicoleta, Jur.

Dl Secretar: Orhei Oliviu Lucian.

Dl Orhei: Eu, Orhei Oliviu Lucian, Jur.

Dl Secretar: Petrea Gabriel.

Dl Petrea: Eu, Petrea Gabriel, Jur.

Dl Secretar: Petrescu Conona.

D-na Petrescu: Eu, Petrescu Conona, Jur.

Dl Secretar: Puşcaş Ionel.

Dl Puşcaş: Eu, Puşcaş Ionel, Jur.

Dl Secretar: Simion Adrian.

Dl Simion: Eu, Simion Adrian, Jur.

Dl Secretar: Dl. Demirel.

Dl Spiridon: Eu, Spiridon Demirel, Jur.

Dl Secretar: Stan Robert.

Dl Stan: Eu, Stan Robert, Jur.

Dl Secretar: Surulescu Aurelia.

D-na Surulescu: Eu, Aurelia Surulescu, Jur. Aşa să-mi ajute dumnezeu.

Dl Secretar: Tănăsuică Ion.

Dl Tănăsuică: Eu, Tănăsuică Ion, Jur.

Dl Secretar: Se pregăteşte Tulugea Danil.

Dl Tulugea: Danil Tulugea, Jur.

Dl  Moisă: Stimaţi  colegi,  stimaţi  invitaţi,  procedura  de  depunere  a 
jurământului fiind efectuată o să supun spre adoptarea Consiliului Local proiectul de 
hotărâre privind validarea consilierilor locali aleşi la alegerile locale din 20 iunie 2012.

Dă  citire:  “Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  mandatelor  consilierilor”, 
anexă la dosarul de şedinţă. 
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Supun la vot Anexa cu cei 26 de consilieri validaţi. Cine este pentru? Este cineva 
împotrivă? Se abţine cineva? Deci Anexa a fost votată în unanimitate.

Vă supun votului proiectul de hotărâre în ansamblul său cu articolul unic.  Cine 
este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?

Deci  în  unanimitate  se  adoptă  hotărârea  privind  validarea  mandatelor 
consilierilor. 

Pentru  continuarea  şedinţei  vă  rog  să  faceţi  o  propunere  pentru  alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru această şedinţă în continuare.  

D-na Neacşu Ioana Mihaela. Da, o secundă d-na Neacşu, o secundă, am emoţii. 
Deci, datorită adoptării acestui proiect de hotărâre se declară constituit Consiliul Local 
al Sectorului . Cred că merită să aplaudăm. Doamna Neacşu vă rog.

D-na  Neacşu:  Da,  pentru  a  conduce  şedinţa  de  astăzi  îl  propun  ca 
preşedinte pe dl Moisă Constantin.

Dl  Moisă:  A  fost  propus  preşedinte  pentru  şedinţa  de  astăzi  Moisă 
Constantin, adică subsemnatul. 

Cine este pentru? Mai aveţi vreo propunere, scuzaţi-mă? Dacă nu, supun votului. 
Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Deci, în unanimitate a fost 
votat preşedintele de şedinţă pentru această şedinţă în continuare. Da, deci, mai avem un 
proiect de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni. 
Vă rog frumos să faceţi propuneri. D-na consilier Aurelia Surulescu.

D-na Surulescu:  Propun pentru următoarele trei luni pentru funcţia de 
preşedinte al Consiliului Local Sector 6 pe d-na consilier Neacşu Ioana Mihaela.

Dl Moisă: Mulţumesc. Mai este şi altă propunere? Dacă nu, supun votului 
d-voastră  propunerea  ca  d-na  consilier  Neacşu  Ioana  Mihaela  să  fie  preşedintă  de 
şedinţă a Consiliului Local Sector 6 pentru următoarele trei luni. Cine este pentru? Este 
cineva  împotrivă? Se abţine cineva? Deci, în unanimitate  d-na consilier  Neacşu Ioana 
Mihaela este aleasă preşedinte de şedinţă a Consiliului Local, pentru următoarele trei 
luni. Vă mulţumesc. 

Înainte  de  a  trece  la  punctul  următor  de  pe  ordinea  de  zi,  adică  la  alegerea 
viceprimarului,  este  tot  un punct  pe ordinea de zi,  aş  vrea foarte  succint  să  prezint 
pentru cei de faţă, foarte succint rezultatele alegerilor pentru funcţia de consilier local în 
Sectorul 6 la alegerile locale din 10 iunie 2012.

Numărul  total  al  alegătorilor  prevăzuţi  în  listele  electorale  din  circumscripţia 
electorală 337712. Numărul total al voturilor valabil exprimate la aceste alegeri 152248. 
Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale şi candidaţii independenţi 131743, din care: 

Uniunea  Social  Liberală,  număr  de  voturi  valabil  exprimate  obţinute  88096, 
număr de mandate atribuite 18.

Partidul  Democrat  Liberal  număr  de  voturi  valabil  exprimate  obţinute  26816, 
număr de mandate atribuite 6.

Partidul Poporului-Dan Diaconescu număr de voturi valabil exprimate obţinute 
16831, număr de mandate obţinute 3. Vă mulţumesc.

Trecem la punctul alegerea viceprimarului sectorului 6. 
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În conformitate  cu prevederile  Legii  215 administraţia  publică  locală  şi  Legii 
393/2004 privind statutul aleşilor locali, viceprimarul este ales prin votul consilierilor 
dintre consilierii în funcţie. 

Pentru procedura de votare, tot în conformitate cu prevederile legale, votul pentru 
alegerea viceprimarului este un vot secret.Vă rog să faceţi propuneri pentru funcţia de 
viceprimar al Sectorului 6. Dl consilier Mihăilescu Ion Bogdan. 

Dl Mihăilescu: U.S.L.îl propune pe dl Gabriel Petrea. 

Dl Moisă:  U.S.L. îl propune pe dl Gabriel Petrea. Dacă mai sunt şi alte 
propunerii.  Dacă  nu  mai  sunt  alte  propunerii  înregistrăm propunerea  ca  dl  Gabriel 
Petrea  să  fie  candidat  pentru funcţia  de viceprimar  al  Sectorului  6,  şi  rog Serviciul 
Tehnic al Primăriei să întocmească buletinele de vot şi să urmăm procedura de votare. 
Luam o scurtă pauză că nu avem ce face. 

Dl Moisă: Stimaţi colegi, stimaţi invitaţi vă rog să vă reântoarceţi în sala 
de consiliu. Serviciul Tehnic, vă rugăm să invitaţi pe doamnele şi domnii consilieri în 
sală.

Dl Moisă: Stimaţi  colegi  consilieri,  stimaţi  invitaţi  vă rog să  vă reluaţi 
locurile în sală. 

Dl Secretar: Începem procedura de înmânare a buletinelor de vot:  
 Anton Cristian Ioan
 Avramescu Manuel 
 Butacu Simona Valentina
 Buznicea Cristinel
 Catrina Eugen George
 Eftimie Cristinel
 Gaspar Florentina
 Gheorghe Iulian
 Jicman Liviu Sebastian
 Mănescu Rareş Şerban
 Mihăilescu Ion Bogdan
 Moisă Constantin
 Neacşu Ioana Mihaela
 Nicolescu Daniela
 Niculae Roxana Nicoleta
 Orhei Oliviu Lucian
 Petrea Gabriel
 Petrescu Conona
 Poteraş Constantin Cristian
 Puşcaş Ionel
 Spiridon Demirel
 Stan Robert
 Surulescu Aurelia
 Tănăsuică Ion
 Tulugea Danil
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Dl  Moisă: Stimaţi  colegi,  deşi  mulţi  dintre  domnii  consilieri  sunt 
familiarizaţi, faceţi puţină linişte, cu procedura de vot, pe acest buletin se trece  X în 
dreptul lui Da sau Nu sau se taie Da sau Nu, e acelaşi lucru. Mulţumesc. 

Stimaţi  invitaţi  mai  aveţi  puţină  răbdare.  Dacă  mai  este  vreun  coleg 
consilier care nu a depus votul în urnă. Vă rog frumos să aşteptaţi  numai 3 minute, 
facem o pauză stând pe loc. Comisia de validare, care este şi comisie de numărare a 
voturilor,  se  va retrage în  camera  de alături  pentru câteva minute  pentru a  constata 
rezultatul votării. 

Încă o dată  fac un apel dacă mai este vreun coleg consilier care nu a depus 
votul.  Mulţumesc.

PAUZĂ

Dl Moisă: Stimaţi colegi, dragi invitaţi, vă rugăm să vă reluaţi locurile. Vă 
rugăm să vă reluaţi locurile în sală şi să facem puţină linişte. Mult a fost puţin a rămas.

Stimaţi  colegi,  stimaţi  invitaţi  dau  citire  procesului  verbal  nr.  III  din 
20.06.2012 privind alegerea viceprimarului sectorului 6.

Dă citire procesului verbal nr. III, anexă la dosarul de şedinţă.
Acum vom trece la adoptarea hotărârii privind alegerea viceprimarului Sectorului 

6.
Dă citire hotărârii privind alegerea viceprimarului Sectorului 6, anexă la dosarul 

de şedinţă.
 Stimaţi dragi colegi, stimaţi invitaţi, pentru desfăşurarea ultimului punct al ordinii 
de zi a şedinţei noastre, respectiv „Efectuarea ceremoniei de depunere a jurământului de 
către Primarul Sectorului 6” îi dau cuvântul d-nei prefect a municipiului Bucureşti d-na 
Georgeta Gavrilă.

D-na Gavrilă: O invit pe d-na Lucreţia Albertina Postelnicu, judecător, să 
dea citire hotărârii de validare a mandatului Primarului Sectorului 6.

D-na Postelnicu: Bună ziua. 
Dă citire hotărârii de validare a mandatului  Primarului  Sectorului 6, anexă la 

dosarul de şedinţă.
 Dl Mănescu:  “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!”  Rareş  Şerban 
Mănescu.

Dacă-mi permiteţi doar câteva cuvinte, ştiu că a fost o ceremonie lungă, 
sincer mă bucur că mă aflu acum, aici, în acest moment, dar din două motive: unu, 
bineînţeles  fiindcă alături  de colegii  mei  din U.S.L. am câştigat  aceste  alegeri,  doi 
pentru că s-a terminat toată campania electorală. A fost o campanie dură pe care aşa 
cum am spus, am încheiat-o. Îmi doresc ca de acum înainte, alături de toţi colegii din 
consiliu local să punem în aplicare, măcar o mică parte din promisiunile pe care, cu, să 
nu  spun  cu  nonşalanţă,  dar  cu  degajare,  mulţi  dintre  noi  le-au  enunţat  în  această 
campanie. Sunt 
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