
al şedinţei extraordinare din data de 23.06.2010

Dl Secretar face prezenţa: 23 consilieri prezenţi şi 4 consilieri absenţi (dl 
Gabor, dl Moisă, dl Popescu M. şi dl Stan).

 D-na Neacşu: Bună ziua. Şedinţa extraordinară de astăzi a fost convocată 
prin Dispoziţia nr. 2843/18.06.2010 a Primarului Sectorului 6, dl Constantin Cristian 
Poteraş. A fost dat anunţul în mass-media. Din partea Direcţiei Administraţiei Publice 
Locale - Serviciul Administraţie Publică Locală, s-a primit înştiinţarea că nu au fost 
înregistrate propuneri, sugestii sau recomandări din partea societăţii civile cu privire la 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local.

În sală văd reprezentaţi ai T.V.6. Dacă există şi alţi reprezentaţi mass-media vă 
rog să se nominalizeze? Se pare că nu. Mulţumesc. 

Aşa  cum ştiţi  există  un  singur  punct  pe  ordinea  de  zi  şi  anume:“Proiect  de  
hotărâre  privind aprobarea suplimentării cu 50.000.000 lei a finanţării rambursabile  
interne în valoare de 126.000.000 lei contractate de la Banca Comercială Română prin  
contractul de împrumut intern DM nr. 38 din data de 24.07.2009”. 

Dacă există discuţii pe fond, referitoare la proiectul supus dezbaterii astăzi? 
Dă citire Art. 1.
Există discuţii? 
Dacă nu, supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi 

pentru şi 6 voturi împotrivă. 
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 6 

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.
Am identificat trei greşeli gramaticale: la punctul d) “datorie publică”, la punctul 

b) ”valoarea finanţării rambursabile contractate” nu „contactate” şi pe rândul al doilea 
spune „....ordonatorul  principal  de  credite  are  obligaţia....”.  Serviciul  Tehnic  vă  rog 
frumos să se modifice aceste greşeli. 

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

voturi împotrivă. 
Dă citire Art. 7. 
Supun votului dvs. Art. 7. 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. 

Dl Primar: Vreau să vă mulţumesc pentru participare, în primul rând celor 
care au votat şi celor care nu au votat şi să aduc la cunoştinţă că aceşti bani nu fac decât 
să ducă la bun sfârşit proiecte pe care altfel cu toţii le-aţi votat la început de an prin 
bugetul consolidat şi ne dă şansa, ca şi la anul să începem alte proiecte. Proiecte care le 
ştiţi de altfel şi care sunt necesare comunităţii în care trăim.    

D-na Neacşu: Declar şedinţa închisă. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR,
                                                                                                                                     
      Ioana Mihaela Neacşu                                            Gheorghe Floricică

Redactat: Anne-Mari Critu 
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