
al şedinţei extraordinare din data de 30.12.2010

Dl Secretar face prezenţa: din 27 de consilieri în funcţie avem 18 consilieri 
prezenţi şi 9 consilieri absenţi (2 absenţi motivat: d-na Andrei Daniela şi dl Sorin Stan). 

Este vorba de o şedinţă extraordinară şi dau în continuare cuvântul d-lui preşedinte 
de şedinţă.

Dl  Dina: Bună  seara  stimaţi  colegi.  Bună  seara  membrilor  executivului 
prezenţi astăzi aici. Bună seara tuturor celorlalţi invitaţi. 

Dă citire Dispoziţiei nr. 2714 din 23.12.2010.
Anunţul  privind convocarea  şedinţei  a  fost  publicat  şi  în  mass-media,  avem şi 

extrasele  din  presa  centrală,  iar  responsabilul  pentru  relaţia  cu  societarea  civilă  ne 
informează că referitor la proiectele supuse dezbaterii pentru astăzi nu s-au înregistrat 
propuneri, sugestii sau recomandări din partea societăţii civile.

Cu privire la ordinea de zi dacă executivul mai are de făcut precizări.

Dl Viceprimar: Bună seara stimaţi colegi, vreau să vă propun completarea 
ordinii de zi cu proiectul “privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri 
şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010”, întrucât precum ştiţi 
din mass-media au mai fost viraţi, printr-o hotărâre de guvern, o sumă de bani pe care 
trebuie  s-o  prindem  în  bugetul  de  anul  acesta.  Aceasta  ar  fi  propunerea  pentru 
completarea ordinii de zi. 

Dl  Dina: Da  avem  şi  proiectul  de  hotărâre.  Este  vorba  de  H.G.  nr. 
1379/28.12.2010 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, iar nouă ne-au fost alocaţi 1.350.000 mii lei şi cred că nu există obiecţiuni 
din partea colegilor cu privire la introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Nu. Atunci 
haideţi să suplimentăm ordinea de zi cu acest proiect. Cine este pentru? În unanimitatea 
tuturor celor prezenţi acest proiect se va dezbate astăzi. 

În afară de reprezentanţii TV6 mai există cineva din partea mass-mediei? Nu. 
Trecem la primul punct al ordinii de zi:  ”Proiect de hotărâre privind înfiinţarea 

Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6”. 
Există discuţii generale?

Dl Bâldea: În ce constă caracterul de urgenţă al acestei direcţii?

Dl Cezar Marinescu: Bună ziua şi vă mulţumesc foarte mult în primul rând 
că aţi venit la această şedinţă şi totodată La mulţi ani! cu cine nu am apucat să stau de 
vorbă. Având în vedere Legea poliţiei locale nr. 155/2010 în care se stipulează foarte clar 
că 371 Legea de înfiinţare a poliţiei comunitare se abrogă odată cu intrarea în vigoare a 
Legii nr. 155, este imperios necesar stabilirea acestor termeni pentru a putea continua 
activitatea noastră ca şi poliţie.
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Dl Dina: Mai există discuţii?

Dl Constantin: Aş dori ca noua formă care va exista să fie mai preocupată 
de ceea ce are de făcut în Sectorul 6. Până la ora actuală mai sunt unele puncte nevralgice 
cu care deseori m-am întâlnit prin pieţe şi pe drumurile publice. Le-am adus la cunoştinţă 
d-lui director şi sper că noua ordine care se va face va fi mult mai deosebită şi se va 
ocupa mult mai mult de ceea ce are de făcut.

Dl  Dina:  Mulţumim  pentru  preocupare,  sunt  sigur  că  şi  noua  direcţie, 
având în vedere de noul statut pe care o să-l aibă, o să se achite mult mai bine de aceste 
îndatoriri.

Mai există discuţii? Nu. În ceea ce priveşte hotărârea sunt amendamente?

Dl Moisă: Având în vedere situaţia într-adevăr de urgenţă care s-a creat prin 
faptul că Legea poliţiei locale a apărut mai din timp şi ea stipulează că actuala Poliţie  
comunitară îşi încetează activitatea la 31 decembrie, deci acesta este principalul motiv al 
caracterului de urgenţă al şedinţei noastre extraordinare. Am mai adăugat un element, 
acea lege prevedea adoptarea unui regulament-cadru de organizare al poliţiei locale, care 
regulament-cadru a fost întârziat în elaborare şi aprobare de către guvern până alaltăieri 
când a apărut în monitorul oficial şi având în vedere că acolo se stipulează că poliţia 
locală îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului aprobat de autoritatea locală şi 
elaborat în baza regulamentului-cadru şi că acel regulament-cadru trebuie să aibă avizul 
consultativ al comisiei de ordine publică pe care o vom înfiinţa astăzi, suntem practic în 
imposibilitatea de a respecta adlitteram aceste termene aşa cum sunt expuse în lege şi 
atunci vreau să supun atenţiei colegilor şi să vă propun să amendăm acest proiect în felul 
următor sau vreţi să îl spun când ajungem la Articolul 5 sau acum?

Dl Dina: Propunerea a fost să o votăm în bloc proiectul de hotărâre şi dacă 
avem amendament formulaţi-l acum şi votăm amendamentul şi apoi proiectul. 

Dl  Moisă:  Da,  deci  la  Art.  5  rămâne  textul  din  primele  trei  rânduri 
“Structura organizatorică şi  funcţională,  numărul de posturi şi  categoriile de personal 
încadrat,  statul  de  funcţii,  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  ale  Direcţiei 
Generale de Poliţie Locală Sector 6 se prezintă spre aprobare Consiliului Local Sector 6 
în luna ianuarie 2011”. Deci se adaugă „în luna ianuarie 2011” şi dispare „în cel mai 
scurt timp de la intrarea în vigoare a regulamentului” pentru că între timp regulamentul s-
a  publicat  în  monitor.  Deci,  după  „Consiliului  Local  Sector  6”  se  adaugă  „în  luna 
ianuarie  2011”.  Deci,  în  prima  noastră  şedinţă.  Acesta  este  prima  parte  a 
amendamentului şi în continuare la Art. 5 să aibă un nou alineat: „Până la aprobarea 
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Direcţiei  Generale  de  Poliţie  Locală 
Sector 6, aceasta îşi va desfăşura activitatea pe baza Regulamentului-cadru de organizare 
şi funcţionare a poliţiei locale aprobat prin H.G. nr. 1332/2010”, ca să existe totuşi un 
temei de funcţionare a poliţiei care să încerce să suplinească faptul că nu putem să ne 
încadrăm la acest lucru.

Dl Dina: Stimaţi colegi supun votului dvs. amendamentul formulat de dl 
Moisă. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
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Supun votului  dvs.  proiectul  de  hotărâre  în  integralitatea  sa  cu  amendamentul 
adoptat.  Cine  este  pentru?  Se  aprobă  în  unanimitate  de  voturi.  Precizez  că  în  acest 
moment proiectul de hotărâre a fost votat cu 18 voturi pentru.

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi:  „Proiect de hotărâre privind constituirea  
Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6”.

Există discuţii generale? Nu. 
Stimaţi colegi având în vedere că la Art. 1 se stipulează că în componenţa acestei 

comisii se vor afla şi 3 consilieri locali aştept propunerile din partea grupurilor.

Dl  Tulugea:  Din  partea  grupului  P.D.-L  este  nominalizat  dl  Buznicea 
Cristinel.

D-na  Neacşu: Din  partea  grupului  P.S.D.  este  nominalizat  dl  Moisă 
Constantin.

Dl Dina: Din partea grupului P.N.L subsemnatul Dina Sorin.

Dl Popescu M.: Îl propun pe dl Constantin.

Dl Dina: Deci,  se  mai  înregistrează  o  propunere.  Am uitat  să  întreb  dl 
Buznicea  acceptaţi  nominalizarea?  Da.  Dl  Moisă  şi  dl  Constantin  acceptaţi 
nominalizarea? Da. Eu accept nominalizarea.

Dl Bâldea: Domnule preşedinte am înţeles şi cred că apreciaţi că nu facem 
presiuni în oricare din situaţii, dar cel puţin la ordinea publică daţi-ne şi nouă voie să 
participăm. 

Dl  Dina: Plenul  consiliului  este  suveran  şi  dvs.  sunteţi  liber  să  faceţi 
propuneri, iar în consiliul se va hotărî în consecinţă.

 
Dl Bâldea: Îl propun pe dl Popescu A.

Dl Dina: Dl Popescu acceptaţi nominalizarea? 

Dl Popescu A: Accept, dar este obligatoriu să fie 3 sau pot să fie…

Dl Dina: Este textul legii.

Dl Tulugea: D-le  preşedinte  aş  vrea  să-l  întrebaţi  pe  dl  Popescu  M.  în 
numele cui face propunerea pe care a făcut-o.

Dl Dina: Dl Popescu sunteţi amabil să răspundeţi?

Dl Popescu M:  Nu răspund la provocări.

Dl Dina: Am înţeles. Acum, este o propunere din partea unui consilier care 
a propus un alt consilier care a acceptat, dacă am fi fost doar trei propuneri din partea 
grupurilor aş fi solicitat vot deschis, dar dat fiind faptul că avem cinci propuneri mă văd 
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nevoit  să  apelez  la  procedura de vot  secret,  drept  pentru care  o să  rog Secretariatul 
Tehnic să  pregătească buletinele de vot pentru această procedură.

Până sunt  aduse  buletinele  de  vot  vă  propun să  suspendăm dezbaterea  acestui 
proiect de hotărâre, mergem la rectificarea de buget şi după aceea aşteptăm să finalizăm 
Comisia de ordine publică locală.

Trecem la  punctul  3  al  ordinei  de zi:  “Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  
rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului  
Bucureşti pe anul 2010”. 

Există discuţii? Dl Constantin, vă rog.

Dl Constantin:  Referitor la propunerea făcută de către dl Marius…

Dl Dina: Staţi puţin, numai puţin, la asta revenim. Discutăm rectificarea de 
buget, vă rog eu frumos, păstraţi-vă…deci terminăm cu rectificarea de buget şi pe urmă 
reluăm proiectul cu Comisia Locală de Ordine Publică, fără nici o problemă. Deci revin, 
discuţii  generale  pe  marginea  proiectului  de  hotărâre  hotărâre  privind  aprobarea 
rectificării Bugetului consolidat ? Nu există. Atunci stimaţi colegi în Anexa 10/01 avem 
bugetul.                     

Supun votului dvs Anexa 10/01. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs Art. 1 şi Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs Art. 2 . Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Cine este pentru? Se 

adoptă în unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre adoptat cu votul tuturor consilierilor 
prezenţi.

Până o să  vină Secretariatul  Tehnic cu buletinele  de vot,  discuţii  pe marginea 
proiectului anterior? Dl Constantin, vă rog frumos.

Dl Constantin:  Referitor la propunerea făcută de către colegul nostru, eu 
îmi  retrag  această  candidatură.  Îi  mulţumesc  pentru  propunerea  făcută,  îmi  retrag 
candidatura deoarece nu pot  accepta  o asemenea candidatură dacă  nu s-a  discutat  în 
grupul de consilieri ai P.D.L-lui. 

Dl Dina: Am înţeles, bun. 

Dl Constantin: Că dacă se discuta ştiam şi noi, domne e bun ăla, nu e bun 
ăla, ştie ăla să facă sau nu ştie, m-aţi auzit dl Dina?

Dl Dina: Da, da, am înţeles, pentru că nu au fost discuţii în grup.

Dl Constantin: Şi încă o chestiune.

Dl Dina:Vă rog.

Dl Constantin:Vă mai spun o chestiune. Mă retrag şi prin faptul că de ani 
de zile de când umblu prin Sectorul 6 am avut de-a face cu Poliţia Comunitară de foarte  
multe  ori,  m-a  şi  ajutat,  am avut  şi  probleme,  n-aş  vrea  să  intru  în  această  treabă. 
Mulţumesc mult.
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Dl  Dina: Şi  noi  vă  mulţumim.  Dacă  nu  mai  sunt  alte  discuţii  atunci 
suspendăm lucrările până vin de la Secretariatul Tehnic cu buletinele de vot,  luăm o 
scurtă pauză. 

O să rog Secretariatul Tehnic să invite toţi consilierii în sală.
Procedura pentru buletinele de vot,  avem 4 persoane,  dar nu aţi  pus număr de 

ordine  la  ele,  trebuia  să  încercuim,  în  fine,  avem 4 persoane,  încercuiţi  numele  a  3 
persoane din cele 4.

D-na Neacşu: Mai bine să-l taie pe cel……..

Dl Dina: Invers? Ok. Atunci stimaţi colegi, atenţie, deci tăiaţi persoana pe 
care nu o vreţi în cadrul comisiei, da? Şi ulterior exprimării votului, vă rog frumos să îl  
depuneţi la urna prezentă aici la masă.

Dl Văduva: Invităm în faţă comisia de validare şi numărare.

Dl Dina: După încheierea votului  o să rog comisia de numărare şi validare 
să îşi intre în atribuţiuni. Dl Tulugea, dl Moisă, d-na Neacşu, dl Văduva şi dl Dina. Iar 
buletinele de vot care nu au nici o persoană tăiată sau mai multe persoane tăiate se vor 
anula, deci valabil exprimate vor fi  doar voturile care au doar  singură persoană tăiată. 
Mai sunt colegi care nu şi-au exercitat votul? Deci înţeleg că toată lumea a votat, atunci o 
să luăm o scurtă pauză şi  intră în funcţiune comisia de numărare şi  validare, ulterior 
revenim cu anunţul.

Reluăm  şedinţa,  comisia  de  validare  compusă  din  3  membri,  dl  preşedinte 
Tulugea, dl Văduva membru şi d-na Ioana Neacşu membru au întocmit procesul verbal 
pe care dl preşedinte al comisiei dl Tulugea, îl rog frumos să îi dea citire.

Dl Tulugea: Dă citire Procesului Verbal al comisiei de validare. 

Dl  Dina: Mulţumim  d-lui  Tulugea.  Vă  rugăm să  lăsaţi  procesul  verbal 
pentru  dosarul  şedinţei.  Ca  urmare  a  rezultatului  votului,  Art.  1  la  cele  3  poziţii  de 
consilier local va conţine numele: Cristinel Buznicea, Constantin Moisă şi Sorin Dina. 
Acestea fiind zise, stimaţi colegi, dacă nu mai există discuţii pe marginea acestui proiect 
de  hotărâre  îl  votăm  în  bloc  proiectul  de  hotărâre.  Atenţie  deci  votăm  inclusiv 
regulamentul  de organizare  şi  funcţionare  al  poliţiei.  Cine  este  pentru?  Se  adoptă  în 
unanimitate de voturi acest proiect de hotărâre. 

Cu aceasta am epuizat ordinea de zi şi nu îmi rămâne mie personal, decât să vă 
mulţumesc pentru prezenţă şi să vă urez La mulţi ani!. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR,
                                                                                                                                     
           Mihai Sorin Dina                                   Gheorghe Floricică

Redactat: Daniela Ţenu
 Cristina Udrea
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	Dl Dina: Da, da, am înţeles, pentru că nu au fost discuţii în grup.

