al şedinŃei ordinare din data de 29.09.2011
Dl Secretar face prezenŃa: dl Văduva şi-a dat demisia, deci din 27 de
consilieri în funcŃie lipsesc dl Buznicea Cristinel a anunŃat în ultimul moment că a
suferit o intervenŃie chirurgicală la maxilar, o extracŃie, dl Dan Darabont este plecat din
Ńară, doi, trei dl Văduva Siviu care şi-a dat demisia şi urmează să fie validat un alt
consilier şi dl Vlădoianu Călin care dl consilier AngliŃoiu ne confirmă că este pe drum şi
participă. Deci doi şi cu doi, patru, deci 23 de consilieri prezenŃi din 27.
La primul punct al ordinii de zi avem: “Aprobarea proceselor verbale ale
şedinŃelor ordinară şi de îndată din data de 30.08.2011 şi al şedinŃei extraordinare din
data de 13.09.2011”.
Supun spre validarea dvs. procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 30.08.
semnat de dl preşedinte de şedinŃă, dl consilier Mihai Sorin Dina şi contrasemnat de
secretar. Aşteptăm voturile dvs.. Tehnicul atenŃie la numărarea voturilor. Procesul
verbal de şedinŃă din 30.08. 23 pentru. Deci nici o abŃinere, nici un vot contra.
Urmează procesul verbal al şedinŃei de îndată din 30.08. semnat de dl preşedinte
de şedinŃă Mihai Sorin Dina şi secretar. Tehnicul voturi.
Serviciul Tehnic: 23.
Dl Secretar: MulŃumim, acelaşi număr de voturi.
Şi ultimul procesul verbal al şedinŃei din 13.09.2011, şedinŃă extrordinară.
Procesul verbal este semnat de preşedintele de şedinŃă şi contasemnat de secretar.
Aşteptăm votul dvs.. Deci voturi pentru? Deci cu 22 de voturi pentru şi o abŃinere a
d-nei consilier Conona care a lipsit la acea şedinŃă. Vă mulŃumesc. În continuare dau
cuivântul d-lui preşedinte de şedinŃă.
Dl Dina: Bună ziua. Bună ziua tuturor doamnelor şi domnilor consilieri,
membrilor executivului, membrilor din serviciile deconcentrate şi unităŃile din
subordinea consiliului şi bineînŃeles d-lui Primar şi membrilor societăŃii civile de
asemenea prezenŃi în această sală.
Stimat auditoriu în conformitate cu dispoziŃia 4825 a primarului sectorului 6
Cristian Constantin Poteraş, Consiliul Local al sectorului 6 a fost convocat astăzi la
orele 17.00 în şedinŃă ordinară cu ordinea de zi ce ne-a fost anunŃată. În ceea ce priveşte
această şedinŃă, anunŃurile publice au fost făcute în Evenimentul zilei şi Adevărul şi
vreau să întreb dacă cu excepŃia TV6 mai sunt şi alŃi membrii ai mass-media? Nu.
Atunci d-le primar, înainte de a trece la votarea ordinii de zi aş vrea să vă întreb dacă
aveŃi ceva de …. Nu. În regulă stimaŃi colegi consilieri, supun votului dvs. ordinea de zi
aşa cum a fost ea anexată dispoziŃiei de convocare pentru şedinŃa de astăzi. Voturi
pentru, vă rog. În unanimitatea celor prezenŃi, respectiv 23 de voturi, ordinea de zi a fost
aprobată.
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Primul proiect de hotărâre supus dezbaterii se referă la alegerea preşedintelui de
şedinŃă. Avem proiectul de hotărâre avem expunerea de motive, raportul de specialitate
şi raportul favorabil al comisiei 5. Din partea grupurilor politice, da dl Tulugea, vă rog.
Dl Tulugea: Conform procedurilor pe care noi le-am aprobat şi ne-am
înŃeles ca să procedăm aşa, grupul de consilieri P.D.L. urmează pentru celelalte 3 luni
de zile şi îl propune preşedinte pe dl consilier CuŃurescu Bogdan.
Dl Dina: Am înŃeles. Deci conform cutumei este rândul colegilor noştri de
la P.D.L., cred că nu există probleme în acest sens. Dl Moisă.
Dl Moisă: Da. Grupul P.S.D. este de acord cu propunerea.
Dl Dina: În mod evident şi noi Grupul P.N.L. achesăm la cutuma din
consiliu, aşadar pentru următoarele 3 luni de zile preşedinŃia lucrărilor Consiliului Local
Sector 6 va fi asigurată de dl consilier local CuŃurescu. Eşti de acord cu nominalizarea
da?
Dl CuŃurescu: Da.
Dl Dina: În regulă, vă mulŃumesc. HaideŃi să votăm acest proiect de
hotărâre care spune la articolul unu că se alege dl consilier CuŃurescu în funcŃia de
preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni până la 31.12.2011.
Dă citire art. 2.
Votăm proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Voturi pentru, vă rog. 22. Avem
voturi împotrivă? AbŃineri? În regulă. Deci cu 22 de voturi pentru şi o abŃinere dl
CuŃurescu va prezida următoarele 3 luni şedinŃele Consiliului Local Sector 6.
Urmează proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier
local al d-lui Silviu Văduva.
Proiectul de hotărâre este însoŃit de demisia, dincolo de referatul de constatare
semnat de dl primar şi dl secretar. Este însoŃit de demisia olografă a d-lui consilier
Văduva, de raportul Comisiei juridice a Consiliului Local, un raport favorabil.
DiscuŃii? Nu.
Votăm acest proiect de hotărâre în integralitatea sa. Voturi pentru, vă rog. Cu 23
de voturi pentru s-a luat act de încetarea de drept a mandatului d-lui consilier local
Silviu Văduva.
Cu plecarea d-lui Văduva s-a creat un loc vacant în cadrul Comisiei de validare,
drept pentru care următorul proiect de hotărâre se referă la modificarea Anexei la
H.C.L.S. 6 nr. 1/2008 privind alegerea Comisiei de validare.
Aici este vorba de o propunere de înlocuire a d-lui Silviu Văduva, de facto rugăm
P.D.L., colegii, să nominalizeze un alt coleg pentru această comisie ca să putem purcede
mai departe. Dl Tulugea, vă rog.
Dl Tulugea: Pentru Comisia de validare noi o propunem pe d-na Cristea
Florentina.
Dl Dina: D-na Cristea Florentina, care bineînŃeles este de acord. Da. Am
înŃeles. StimaŃi colegi.. a mă scuzaŃi, dl Moisă.
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Dl Moisă: La punctul anterior Grupul P.S.D. este de acord cu, cutuma şi cu
propunerea.
Dl Dina: Absolut şi noi la fel.
Aşadar proiectul de hotărâre îl vom vota incluzând în el nominalizarea d-nei
Cristea Florentina. Voturi pentru vă rog. 22 de voturi pentru. AbŃineri? Una. Contra? Nu
avem. Deci, cu 22 de voturi pentru şi o abŃinere, d-na consilier Cristea Florentina va fi
membră în Comisia de validare.
Iarăşi pe cale de consecinŃă avem un proiect de hotărâre privind validarea d-lui
Enache Adrian Nicolae în funcŃia de consilier local. Proiectul de hotărâre este însoŃit de
adresa din partea Partidului Democrat Liberal Sector 6 care confirmă calitatea de
membru a d-lui Enache Adrian Nicolae, avem şi opŃiunea d-lui Enache Adrian prin care
ne face cunoscut faptul că întruneşte condiŃiile legale şi optează pentru ocuparea acestei
funcŃii. De asemenea avem renunŃările celorlalŃi colegi ai dumnealui care au fost
înaintea sa pe listă şi de asemenea o scrisoare din partea Secretariatului General care
spune că o altă persoană nu mai este membră a P.D.L.. Aceste lucruri fiind zise stimaŃi
colegi o să îl invităm pe dl Enache Adrian Nicolae să facă cele necesare, ca ulterior să
putem să-l validăm şi noi prin hotărârea noastră de astăzi.
Dl Secretar: Întâi jurământul.
Dl Enache: “Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac cu bună
credinŃă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Dl Dina: StimaŃi colegi, votăm acest proiect de hotărâre. Voturi pentru, vă
rog. Secretariatul Tehnic? Cu precizarea că a venit şi dl Vlădoianu şi suntem în
momentul ăsta 24 de consilieri. Cu 24 de voturi pentru dl Enache Adrian Nicolae a fost
validat în funcŃia de consilier local. D-le consiler local, felicitări, vă aşteptăm să veniŃi
cu suflu nou şi putere de muncă şi vă dorim o integrare imediată şi perfectă.
Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care va Ńine Registrul de evidenŃă
a datoriei publice locale şi Registrul de evidenŃă a garanŃiilor locale.
Avem proiectul de hotărâre, expunerea de motive a d-lui Primar, raportul de
specialitate al DirecŃiei Economice, avem şi raportul favorabil al Comisiei nr. 5.
DiscuŃii generale, specifice? Nu.
Aşadar stimaŃi colegi haideŃi să votăm acest proiect de hotărâre. Solicit voturi
pentru. Secretariatul tehnic?
Secretariatul Tehnic: 24 că a ieşit dl Stan.
Dl Dina: 24 cu dl Stan.
Secretariatul Tehnic: Cu tot cu dl Enache.
Dl Dina: Dl Enache, bineînŃeles. Da ok, cu 24 de voturi pentru d-na Liliana
Naghi este persoana care va Ńine Registrul de evidenŃă a datoriei publice locale şi
Registrul de evidenŃă a garanŃiilor locale.
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D-le consilier, din acest moment puteŃi să vă exercitaŃi pe deplin drepturile. Asta
înseamnă luări de cuvânt, înseamnă să vă exprimati votul. Da? Bine şi să se conformeze
regulamentului Consiliului Local.
Da. StimaŃi colegi, mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcŃionare al aparatului de specialitate al Primarului
Sector 6 Bucureşti.
Prezentul proiect de hotărâre are în anexă regulamentul, expunerea de motive a
d-lui Primar, Raportul de specialitate al DirecŃiei Managementul Resurselor Umane, iar
de la Comisia nr. 5 a Consiliului Local avem un raport favorabil.
StimaŃi colegi, dacă în ceea ce vă priveşte există discuŃii pe marginea
regulamentului de organizare şi funcŃionare? Nu. Atunci în calitate de consilier local o
să am o serie de lucruri de exprimat şi câteva alte lucruri de amendat cu acordul dvs. a
consilierilor locali. Depinde cât de repede ne mişcăm.
Primul lucru pe care vreau să-l sesizez este că acest regulament de organizare şi
funcŃionare este supus aprobării Consiliului Local cu o întârziere de 30 de zile peste
termenul imperativ stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 96/28.06.2011
când se spunea că în termen de 60 de zile acest regulament va trebui supus aprobării
Consiliului Local. La vremea respectivă chiar am avut o alocuŃiune în care am cerut
executivului să ne spună dacă vor reuşi să se încadreze în cele 60 de zile. Din păcate, nu
s-a reuşit acest lucru, dar oricum mai bine mai tarziu decât niciodată.
Dl Avramescu.
Dl Avramescu: Vreau să fac o precizare acum, înainte să mergem mai
departe, să nu avem probleme. łinând cont că validarea mandatului noului coleg a fost
făcută prin hotărâre de consiliu, iar hotărârea de consiliu trebuie să primească validarea
Prefecturii, ar fi bine să nu-şi exercite votul la şedinŃa aceasta până primeşte validarea
hotărârea de consiliu ca să nu avem probleme ulterioare din cauza numărului de voturi
exprimate.
Nu validarea mandatului, ci volidarea hotărârii de consiliu.
Dl Sunică: În primul rând aş dori să vă spun bunăseara. Vorbim de o
hotărâre de consiliu. Hotărârea de consiliu este un act juridic de drept administrativ şi
produce efecte în două situaŃii. Când se referă la persoană deci un act cu caracter
individual şi produce efecte la data comunicării persoanei interesate şi al doilea caz
hotărâre cu caracter normativ care se publică. Prefectul nu validează. Deci atenŃie.
Potrivit Legii 340 Prefectul nu validează hotărâri. ................ sau ..... gravă producere în
calitate mai mare. Ele produc efecte în două moduri la data: fie la data comunicării, fie
la data ...
Deci după mine dl consilier poate să-şi exercite dreptul, indiferent dacă hotărârea
este mâine, poimâine sau răspoimâine transmisă la Prefectură. Atât am vrut să vă spun.
Dl Dina: Da. MulŃumim reprezentantului Prefecturii. Mai are cineva ceva
legat de ROF? Nu. Atunci putem să mergem mai departe.
StimaŃi colegi parcurgând cu conştiinciozitate acest regulament de organizare şi
funcŃionare am constatat că el conŃine anumite deficienŃe pe care o să încercăm să le
îndreptăm astăzi împreună aici.
Prima dintre ele şi mai întâi de aceasta aş vrea să adresez o întrebare DirecŃiei
care a asumat Raportul de specialitate, dacă există aici dl łambrea? D-le Director vreau
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să vă întreb dacă există vreo entitate care nu este tratată în mod direct în acest
regulament de organizare şi funcŃionare, ci la care doar se fac referiri indirecte.
Dl łambrea: Bună ziua în primul rând vă spun şi eu. Sunt Robert
łambrea Director Executiv al Departamentului de Resurse Umane. Tot ce vă pot spune
acum este că acest R.O.F. a fost făcut pe baza propunerilor serviciilor şi direcŃiilor din
cadrul aparatului de specialitate al d-lui Primar al Sectorului 6.
Vis-à-vis de întrebarea dvs. nu cunosc să existe o entitate care să nu fie aici.
Dl Dina: Tratată în mod direct, ci doar cu trimiteri indirecte. Bine. O să
parcurgem şi o să vedem dacă există vreo astfel de entitate. StimaŃi colegi, o să rog
frumos Secretariatul Tehnic al Consiliului Local să ne ajute cu pagina întâia a acestui
regulament de organizare şi funcŃionare. Articolul 2. Aici din păcate avem o fractură în
fraza respectivă. Avem: „Primarul, Viceprimarul şi Secretarul, împreună cu aparatul de
specialitate constituie o structură funcŃională care duce la îndeplinire” o serie întreagă
de lucruri şi la sfârşit „şi soluŃionarea”. Deci duce la îndeplinire ceva şi „soluŃionarea”,
aici este o fractură nu se leagă lucrurile. Deci duce la îndeplinire hotărâri de consiliu şi
soluŃionarea. Cum vedeŃi aici problema, executivul vă rog.
Dl łambrea: Cred că am .., nu ştiu, numai puŃin daŃi-mi voie să confrunt
exact.
Dl Dina: Ok, atunci mergem mai departe şi vă rog, când sunteŃi gata, să
interveniŃi.
Pagina 2. Art. 8.
Dl Moisă, vă rog.
Dl Moisă: Dacă aŃi făcut amendamentul şi executivul are obiecŃiuni să
supunem la vot.
Dl Dina: Am solicitat o formulare şi am spus când sunt gata, pentru
operativitatea noastră, când dumnealor sunt gata revenim şi modificăm.
Dl Moisă: Şi ăsta se consideră aprobat sau cum?
Dl Dina: Nu, sunt discuŃii pe anexă domnul meu. Suntem la discuŃii în
momentul în care avem formularea executivului, o vom amenda şi spunem la vot.
Dl Gheorghe: Doresc să vă adresez o întrebare. “Duce la îndeplinire şi
soluŃionarea”. La ce se referă întrebarea dvs.?
Dl Dina: Repet este o fractură în exprimare, d-le consilier. “Duce la
îndeplinire şi soluŃionarea problemelor”. Nu poŃi să duci la îndeplinire o soluŃionare de
probleme.
Dl Gheorghe: Nu este adevărat. Probabil că este o expresie nefericită.
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Dl Dina: Exact. Şi am cerut lămuriri. Având în vedere că din punctul
nostru de vedere că Regulamentul de organizare şi funcŃionare este cartea de căpătâi a
aparatului de specialitate al primarului sectorului 6, noi considerăm că aici trebuie să
avem expresii clare, precise şi neechivoce şi sper că toŃi consilierii locali sunt în
asentimentul meu.
Dl Gheorghe: Cu aceeaşi atenŃie cu care vă exprimaŃi să fiŃi acum atent la
ce vă spun eu: “duce la îndeplinire”, se spune foarte clar şi ştim ce înseamnă să ducă la
îndeplinire hotărârile consiliului local dar şi soluŃionează în acelaşi timp toate
obiecŃiunile care trebuie să le ducă la îndeplinire. Ce este de neînŃeles?
Dl Dina: Da, “duce la îndeplinire”, gramatical vorbind poŃi, deci ce leagă
“şi” conjuncŃie…
Dl Secretar: SoluŃionează.
Dl Dina: Păi să modificăm. Asta solicit, să modificăm. Deci dacă avem o
propunere, că nu, când avem propunere mergem mai departe.
Da. Art. 8 zice despre “raporturile juridice şi normele de conduită profesională
dintre funcŃionarii publici şi angajaŃii cu contract individual şi Primăria Sectorului 6” şi
aici nu mai ştim cine e de-o parte şi cine este de cealaltă. „Şi” este conjuncŃie şi atunci
leagă lucrurile de aceeaşi valoare. Din punctul nostru de vedere am putea să reformulăm
la modul următor: „raporturile juridice şi normele de conduită profesională ce se
stabilesc pe de-o parte între funcŃionarii publici şi angajaŃii cu contract individual şi
Primăria Sectorului pe de altă parte” şi am adus lumină în exprimare.
Dl Secretar: Cu Primarul.
Dl Dina: Cu Primăria, da.
Dl Secretar: Nu, cu Primarul.
Dl Sunică: Dacă îmi daŃi voie să intervin d-le preşedinte.
Dl Dina: Păi, cu Primarul e menŃionat.
Dl Sunică: Nu. AtenŃie, vorbim de raporturi juridice, da?
Dl Dina: Da. Care se stabilesc...
Dl Sunică: Indiferent că sunt specifice funcŃiei publice sau contractuale,
raporturile juridice se încheie între salariaŃii Primăriei şi Primar. Deci, atenŃie nu cu
Primăria. Primăria nu are personalitate juridică, este doar o structură funcŃională.
Dl Dina: Şi atunci, pe cale de consecinŃă..
Dl Sunică: Pe cale de consecinŃă raporturile juridice se încheie între
funcŃionarii publici şi personalul contractual cu Primarul.
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Dl Dina: Da, dar aici zice „cu Primăria Sectorului 6”.
Dl Sunică: Nu, nu este bine.
Dl Dina: Să reglementăm?
Dl Sunică:...........
Dl Dina: Păi asta vreau să întreb...................
Să sugerăm atunci colegilor, dacă ne daŃi dvs. o exprimare care să fie ..... , deci
„cu Primarul”.
Dl Sunică:...............
Dl Dina: „....şi angajaŃii cu contract individual cu Primarul”, deci scoatem
„Primăria” şi ...
Dl Sunică: Nu e propunerea noastră. Trebuie formulată o propunere de
către dvs., consilierii.
Dl Dina: Da, deci asumăm propunerea şi spunem „ ...şi Primarul
Sectorului 6”.
Dl Gheorghe: ConsideraŃi că este propunerea mea.
Dl Dina: Dl Eugen Gheorghe propune „Primarul Sectorului 6”. Voturi
pentru. 24 aşadar aici avem „Primarul”.
Trecem mai departe. StimaŃi colegi la Art. 5 mai avem de făcut o precizare
expresă, Art. 5 alin. 2: “În exercitarea atribuŃiilor sale, Primarul emite dispoziŃii care
devin executorii, după ce au fost aduse la cunostinŃa publică, după caz sau la data
comunicării”. Deci, trebuie să avem şi această precizare. Face cineva acest
amendament? Dl Moisă face acest amendament? Nu.
Dl Gheorghe: ConsideraŃi propunerea mea şi asta.
Dl Dina: Dl Eugen Gheorghe propune acest amendament. Voturi pentru,
vă rog. MulŃumesc, cu 24 de voturi pentru.
Mergem mai departe. Avem o serie de aticole la pagina 3: 10, 11, 12 şi 13, care
stipulează o serie de obligaŃii pentru angajaŃii primăriei care sun funcŃionari publici.
Întrebarea pentru DirecŃia Resurse Umane este dacă acestea nu ar trebui stipulate şi
pentru personalul contractual? La articolele 10, 11, 12 şi 13, adică putem să lăsăm
personalul contractual să participe la colectare de fonduri pentru activitatea partidelor
politice şi multe alte lucruri stipulate aici. Deci articolele 10, 11, 12 şi 13, dacă îl
extindem şi la personalul contractual, deci avem în aparatul de specialitate şi personal
contractual.
Dl Moisă: D-le preşedinte, 10 şi 11 cred că merge, dar 12 este:
“….funcŃionarii publici au obligaŃia de a respecta demnitatea funcŃiei publice..”.
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Dl Dina: Dar alin. 2 la 11 se pretează dl Moisă. Deci alin. 2 de la 12 se
pretează în activitatea lor.
Dl Moisă: Păi atunci cred că ar fi bine să extindem. Pe funcŃionarii publici
şi personalul contractual. Sunt toŃi slujbaşii primărie.
Dl Dina: Păi toŃi sunt angajaŃi, toŃi în principal au activitate cu publicul,
marea majoritate.
Dl łambrea: Articolele respective sunt extrase din Legea 188/1999
privind statutul funcŃionarilor publici şi de aceea are o formă actuală.
Dl Dina: Am înŃeles, dar atunci personalul contractual, nicăieri în altă
parte, nu mai are alte atribuŃiuni, obligaŃii, îndatoriri?
Dl łambrea: Spre sfârşitul propunerii de R.O.F. am menŃionat şi pentru
aceştia care sunt îndatoririile şi drepturile lor.
Dl Dina: Da, dar ele sunt valabile pentru toŃi, la sfârşit nu face o deosebire
funcŃionari publici şi contractuali, aici e doar o prevedere pentru funcŃionari publici.
Dl łambrea: Da repet acestea sunt luate din statutul funcŃionarilor publici.
Dl Dina: Atunci este în regulă ca un angajat contractual să participe la
strângere de fonduri pentru partide politice, să furnizeze sprijin logistic candidaŃilor la
funcŃii de demnitate publică, să afişeze, în cadrul Primăriei, însemne cu sigla sau
denumirea partidelor politice, ori a candidaŃilor ş.am.d.. Deci, şi pot să le zic şi pe
celelalte: să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu
activitatea Primăriei Sectorului 6 şi cu politicile şi strategiile acesteia?
Dl Avramescu.
Dl Avramescu: O precizare pentru reprezentantul executivului.
Regulamentul de organizare şi funcŃionare este al primăriei, al aparatului de specialitate
al Primarului, care este format din funcŃionari publici şi din personal contractual. Aşa
cum sunt înşiraŃi în alte situaŃii toŃi cei care au obligaŃia, un drept, sau se supun unei
prevederi şi aici chiar dacă e extras textul dintr-o lege, regulamentul de organizare şi
funcŃionare este al aparatului, deci poate fi completat.
Dl Dina: Asta este propunerea mea de completare.
Dl Avramescu: Poate şi trebuie să fie completat, altfel nu văd raŃiunea
pentru care este doar duplicat din lege în R.O.F. pentru că oricum la final este
prevederea că se completează cu prevederile legale ş.a.m.d. MulŃumesc.
Dl Viceprimar: O precizare la 188 legea funcŃionarilor publici, art. 50 şi
un pic nu mai ştiu exact, stipulează acolo că prevederile art. 2, 5, 7, 9, 11 atribuŃiile
funcŃionarilor publici se aplică şi funcŃionarilor contractuali. Ele sunt înşirate toate
articolele cu drepturile şi obligaŃiile, atât ale funcŃionarilor care se aplică şi personalului
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contractual. Deci să punem în armonizare şi lucrul ăsta. Ce spunea dl preşedinte vis-avis de cele 4 articole, într-adevăr ele sunt aplicabile şi persoanelor contratuale, nu pot
face o diferenŃiere între cele două categorii.
Dl Dina: Da. Bun. Atunci ca să mergem mai departe propunerea mea de
amendament este să se adauge la art. 10, 11, 12 şi 13 după funcŃionarii publici să se
adauge „şi personalul contractual”. „FuncŃionarii publici, precum şi personalul
contractual au obligaŃia” la art. 10, 11, 12 şi 13. Voturi pentru acest amendament, vă
rog. Tehnicul vă rog frumos. 25 de voturi pentru, amendament adoptat.
Mergem mai departe. Cap. II, art. 16, pagina 5. A reieşit o formulare cel puŃin
ciudată, spune aşa: „Primarul coordonează prin intermediul Viceprimarului,
Viceprimarul..”
...................
Dl Dina: HaideŃi s-o corectăm, eu înŃeleg sunt greşite, dacă nu erau greşite
nu le spuneam.
Dl Popescu Marius: Sorine mai spune odată.
Dl Dina: Deci: „Primarul coordonează prin intermediul Viceprimarului,
Viceprimarul..”. HaideŃi să găsim o formulare mult mai .....Păi nu ştiu, da.... Eu nu pot,
nu putem să lăsăm ambiguităŃi în Regulamentul de organizare şi funcŃionare. Dl
Cursaru.
Dl Cursaru: Cred că ar fi bine să lăsăm aşa cum arată exact toate punctele
şi pe urmă în final să adăugăm alt articol, art. 17 scoatem „Viceprimarul” şi Art. 17
spune: „Primarul coordonează activitatea Viceprimarulu” şi îl punem separat.
Dl Dina: Atunci, haideŃi să propunem aşa: Art. 16
Dl Cursaru: Asta este propunerea mea să păstrăm în articolul 16 tot ce
este expus acolo, mai puŃin Viceprimarul.
Dl Dina: Viceprimarul, care-l scoŃi şi faci un 16 prim., sau 16.1. şi 16.2.
Dl Cursaru: Da. De asemenea 16.2. Primarul controlează direct activitaea
Viceprimarului sau cum vreŃi să sune. Pentru că nu poate viceprimarul să-şi controleze,
să fie delegat, să aibă competenŃe.
Adică pentru Viceprimar trebuie să existe un subpunct separat.
Dl Dina: Mai avem o sugestie aici de la prezidiu că de fapt Primarul
conduce direct şi atunci în cadrul amendamentului o să avem: „Primarul conduce direct
următoarea structură organizatorică”. Şi ăsta să-l transformăm în art. 16.1.. Da? După
care stimaŃi colegi facem art. 16.2. în care spunem: „Primarul prin intermediul
Viceprimarului prin delegare de competenŃă sau poate să delege .........
Dl Bâldea: Nu conduce nimic, coordonează.
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Dl Dina: Da, prin intermediul Viceprimarului coordonează, potrivit
delegării de competenŃă, dar trebuie să o legăm de structura organizatorică a........ cum o
legăm? Da, deci 16.1. am spus „Primarul conduce...”, la art. 16.2. ar suna:
„Viceprimarul poate coordona potrivit delegării de competenŃe acordate de Primar,
activitatea compartimentelor enunŃate în dispoziŃia de primar, poate coordona activitatea
compartimentelor delegate de Primar prin dipoziŃie”.
Dl Moisă: Mai întâi să fim unitari. Şi Primarul şi Viceprimarul
coordonează, nu unul conduce şi unul coordonează. Punctul 2 ce aŃi spus acum ultimul
...
Dl Dina: La 16.2. ar fi fost că „Viceprimarul ...
Dl Moisă: Trebuie să fie imperativ, nu că poate, deci noi discutăm..
Dl Dina: Este imperativ „viceprimarul poate, dacă primeşte..”
Dl Moisă: A ziceŃi aşa ca la început de mandat nu că ce-i acum.
Dl Dina: Ca la lege. Dacă primeşte competenŃe, are.
Dl Cursaru: D-le preşedinte, ar mai simplu să spunem că: „Viceprimarul
desfăşoară activitatea în cadrul aparatului conform competenŃelor stabilite de către
Primar”.
Dl Dina: Deci, mai zi o dată, te rog frumos, formularea ca să se
înregistreze.
Dl Cursaru: „Viceprimarul desfăşoară activitatea în aparatul de
specialitate conform codului muncii, dacă vreŃi neapărat să fim foarte jurişti, în funcŃie
de competenŃeler stabilite de către Primar”.
Dl Dina: Prin dispoziŃie.
Dl Cursaru: În cadrul acestei activităŃi Primarul va stabili limita şi ...
Dl Dina: Da, deci ăsta va fi 16.2., dar a mai rămas să ne lămurim cu 16.1.
dacă conduce sau coordonează. În mod normal aparatul de specialitate este condus, iar
în ceea ce priveşte serviciile descentralizate, unităŃile în teritoriu, le coordonează.
Coordonează şi conduce.
Dl Viceprimar:.........
Dl Dina: Dacă respectăm textul literei de lege, e conduce şi coordonează.
Deci prima atribuŃie e să conducă.
Dl Cursaru: D-le preşedinte, putem face deasemenea altfel: „Primarul
conduce şi coordonează direct: Viceprimarul, consilierii, ş.am.d..
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Dl Dina: „...următoarea structură organizatorică”.
Dl Cursaru: „..următoarea structură organizatorică a aparatului de
specialitate:” şi le enumerăm pe toate.
Dl Dina: Bun. 16.1. OK, în regulă. AtenŃie. 16.1. „Primarul conduce şi
coordonează următoarea structură organizatorică:”, o avem enunŃată. Iar la 16.2. ceea ce
am hotărât puŃin mai devreme. Votăm aceste două amendamente. Voturi pentru, vă rog.
MulŃumesc, cu 25 de voturi pentru amendamente adoptate. Mergem mai departe.
Ajungem la Cap. III, pagina 7. La Articolul 17, la punctul 1, ca să fim iarăşi în
conformitate cu legea, este optim să adăugăm la: controlează instituŃiile şi serviciile
publice „de interes local”. Avem nevoie de această precizare. „Serviciile publice de
interes local din suborbinea consiliului local al Sectorului 6”. „de interes local”, atât.
Pardon. Deci, „serviciile publice de interes local” şi pică continuarea până la două
puncte „din suborbinea consiliului local”. Da?
Dl Tulugea: Păi şi ce Serviciul AdministraŃie Publică....
Dl Dina: Nu, ăla este în Primărie, este vorba de celelalte, da, serviciile
publice de interes local, Taxe, .... Da? Dl Gheorghe propune acest amendament. Voturi
pentru? Vă rog. 25 de voturi pentru. MulŃumesc. Mergem mai departe.
Articolul 18, pagina 7, se referă la „Consilieri Primar” şi aici prima, a doua, a
treia, a treia săgeată are o formulare cel puŃin improprie, dacă nu chiar ciudată. Se spune
acolo: Consilierii Primarului, „participă la implementarea aquis-ului comunitar”. Este
bine cunoscut faptul că, în perioada de preaderare şi aderare a României, s-a
implementat aquis-ul comunitar, singurele lucruri care vor mai trebui incluse, ca urmare
a apariŃiilor altor directive ......... la nivel european, se vor face, se for implementa prin
legi. Care legi nu sunt apanajul consiliului local sunt apanajul altor organisme la nivel
central. Deci, nu putem la nivelul Sectorului 6 prin Consilierii Primarului să
implementăm aquis-ul comunitar. Aici, din punctul meu personal de vedere, eu propun
scoaterea acestui alineat, ca să-i zic aşa, 18 liniuŃa a treia.
Dl Stan: Implementarea standardelor comunitare în administraŃia .....
Dl Dina: Atunci scoatem aquis-ul, aquis-ul nu se implementează.
Dl Stan: Deci, scoateŃi aquis-ul ...
Dl Dina: Deci, aquis-ul este implementat.
Dl Stan: Eu asta vă ..... Ai sesizat foarte bine. participă la implementare
standardelor ...
Dl Dina: Şi atunci ... domnul Stan, vă ascult o formulare, vă rog. Pentru
amendament.
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Dl Stan: Deci, scoateŃi „aquis-ul” şi puneŃi, „standardelor comunitare” în
loc de „comunitar”. Deci, „participă la implementarea standardelor comunitare în
administraŃia publică ...”
Dl Dina: Deci „participă la implementarea standardelor comunitare” da.
Dl Stan: Şi totul e la fel.
Dl Dina: în administraŃia publică a Sectorului 6, la urmărirea şi aplicarea
normelor de calitate a actul administrativ” Da?
Dl Stan: Da.
Dl Dina: Voturi pentru?
Dl AngliŃoiu: VedeŃi că, comunitară are două sensuri, poate să nu reiasă
altceva. PoliŃie comunitară......
Dl Dina: Nu mai avem, este locală.
Dl AngliŃoiu: .......... are sensul care nu ajută ....................
Dl Dina: Asta am spus şi eu.
Dl AngliŃoiu: Adoptarea nu este implementată
Dl Dina: Implementarea, fără de implementare, ..... Eu am înŃeles că, fără
de implementare, nu aderai. Deci, dacă nu-l implementai, şi-l traduceai în literă de lege
românească
Dl AngliŃoiu: Aceea e adoptare, implementarea înseamnă altceva.
Efectivitatea dreptului. Ori aici avem mari probleme, devreme ce riscăm atât de mult
proceduri ................., deci de încălcarea dreptului comunitar.
Dl Dina: Bun. Deci, revenim. Participă la ...
Dl Stan: „implementarea standardelor comunitare”, nu ştiu care este
problema.
Dl Dina: Standardelor Uniunii Europene.
Dl Stan: Uniunea Europeană.
Dl Dina: Deci, „participă la implementarea standardelor Uniunii Europene
în administraŃia publică a Sectorului 6, la urmărirea şi aplicarea standardelor de calitate
în actul administrativ”.
Voturi pentru acest amendament, vă rog.
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Serviciul Tehnic: 24.
Dl Dina: 24 de voturi pentru. Mergem mai departe.
Dl Dina: Rămânem în cadrul aceleiaşi pagini la liniuŃa care spune
„participă” şi spicuim, „la utilizarea corespunzătoare a sistemului informal”, iar o
formulare nefericită, domnii consilieri participă la utilizarea corespunzătoare.
Dezvoltarea o înŃelegem, dar la utilizarea corespunzătoare nu ştiu cum pot să participe...
Dl Stan: ScoateŃi utilizarea.
Dl Dina: Scoatem utilizarea, da?
Dl Stan: Da.
Dl Dina: Amendamentul d-lui Stan, deci „participă la dezvoltarea
corespunzătoare a sistemului informatic integrat”, voturi pentru, vă rog.
Serviciul Tehnic: 24.
Dl Dina: Vă mulŃumesc, 24 de voturi amendament adoptat.
Articolul 19, aceleaşi pagini legat de Administratorul Unic, prima săgeată, prima
liniuŃă face vorbire despre coordonarea DirecŃiei InvestiŃii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului precum şi activitatea compartimentului de specialitate din
cadrul serviciilor şi instituŃiilor publice din subordine C.L.S.6 care „vor derula”. După
ştiinŃa mea, această atribuŃiune deja există şi atunci propunerea mea este „care
derulează”, pentru că deja avem în derulare.
Dl Cursaru a avut un amendament?
Dl Cursaru: Care derulează.
Dl Dina: Da, deci „care derulează”operaŃiuni cu fonduri... voturi pentru, vă
rog frumos.
Serviciul Tehnic: 24.
Dl Dina: 24 voturi pentru. MulŃumesc, mergem mai departe.
Articolul 20 pagina 8.
„DirecŃia Economică are ca obiect de activitate”, atenŃie, „aprobarea bugetului”.
Sună bine? PriviŃi. „DirecŃia Economică are ca obiect de activitate aprobarea”.
Dl Popescu Marius: „Elaborarea proiectului”.
Dl Dina: Deci „aprobarea” o scoatem, da, n-are ce căuta acolo, da, vă
mulŃumesc stimaŃi colegi, dl Popescu a avut amendament să scoatem „aprobarea”.
Voturi pentru.
Dl Moisă: Şi să lăsăm „elaborarea proiectului”.
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Dl Dina: Rămân toate celelalte mai puŃin „aprobarea”, da? Câte voturi?
Serviciul Tehnic: 24.
Dl Dina: Cu 24 de voturi pentru, vă mulŃumesc stimaŃi colegi, mergem mai
departe.
Suntem... pagina... Serviciul Economic pagina 8, pagina 9, pagina 9, este o liniuŃă
în ultima treime a paginii care începe cu „asigură încasarea taxelor stabilite conform
dispoziŃiilor legale şi a amenzilor date potrivit proceselor verbale încheiate de
compartimentele abilitate şi virarea lor. Aici vroiam să întreb colegii de la economic,
cum pot asigura dumnealor încasarea unor amenzi, colegii de la serviciul economic.
Dl Anton: Prin caserie.
Dl Dina: Încasarea, atenŃie, vă rog frumos, haideŃi să fim serioşi. Deci aici
am o problemă, dacă poate Serviciul Economic să asigure încasarea unor amenzi.
Dl Stan: Colectarea, colectarea.
Dl Tulugea: Nu, nici asta.
Dl Stan: Primirea. Nici primirea că aia s-a...
Dl Bâldea: Urmăreşte, d-le preşedinte.
Dl Stan: Măi, de fapt asigură încasarea amenzilor, domne, dacă se dau...
Dl Popescu Marius: Sorine, încasarea amenzilor...
Dl Dina: Asiguri încasarea amenzilor, eu asta zic, are Serviciul Economic
mijloace să asigure încasarea amenzilor?
Dl Moisă: Hai să-l scoatem domnule...
Dl Dina: Deci taxele, taxe da, dar amenzi date prin proces verbal de
compartiment abilitat.
Dl CuŃurescu: D-le preşedinte.
Dl Dina: Numai puŃin, dl consilier CuŃurescu.
Dl CuŃurescu: Nu gestionează relaŃia cu Trezoreria şi conturi bancare, nu
înseamnă că asigură încasarea?
Dl Dina: Încasarea unei amenzi? Nu, nu. Încasarea unei amenzi intră la
altă poveste, la... este vorba... juridic, poate mă ajută şi dl Vlădoianu, este vorba de
realizarea unei creanŃe. Corect? VedeŃi? Deci relizarea unei creanŃe se realizează, din
punctul meu de vedere, pe cale juridică, dar nu pe cale de Serviciu Economic.
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Dl Constantin: Organizează şi direcŃionează...
Dl Dina: Deci...
Dl Cursaru: Monitorizează, e bine?
D-na Cristea: Monitorizează, e mai bine.
Dl Stan: Şi monitorizarea amenzilor...
Dl Cursaru: Gradul de...
Dl Stan: Şi monitorizarea amenzilor.
Dl Dina: Monitorizarea gradului de încasare, pentru că nu mai vorbim...
din punctul ăsta de vedere pe ele, economicul îl interesează să ştie dacă s-a încasat
respectiva amendă. Da, d-na Cristea, vă rog, acuma.
D-na Cristea: Monitorizează gradul de colectare.
Dl Dina: Exact, asta a fost şi...da, deci avem aşa „asigură încasarea taxelor
stabilite conform dispoziŃiilor legale şi monitorizează gradul de colectare a amenzilor
date potrivit”, da?
Dl Stan: Da, da, da.
Dl Dina: Amendamentul d-nei consilier Cristea. Voturi pentru vă rog
frumos.
Vă mulŃumesc, douăzeci şi ?
Serviciul Tehnic: 4.
Dl Dina: 4 mergem mai departe. Da, aici e despre noi, nu puteŃi să mă
contraziceŃi, la penultima liniuŃă se spune că proiectele de hotărâre se înaintează
Serviciului AsistenŃă Tehnică a Consiliului Local. Nu e serviciu, e birou, toată lumea
ştie. Deci scoatem Srviciu şi punem Birou că aşa e Organigrama.
Dl Popescu Marius: Sorine poate acolo…
Dl Dina: Eu mi-am dorit dar de un an de zile nu se întâmplă nimic acolo şi
am tot primit promisiuni.
Dl Viceprimar: Nu e Serviciu domne, e Compartiment.
Dl Dina: Ce e, nu e Birou?
Dl Viceprimar: E Compartiment.
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Dl Dina: Serviciul AsistenŃă Tehnică e Compartiment?
Serviciul Tehnic: Da.
Dl Dina: Compartiment, şi mai rău, Compartiment, nici măcar Birou, deci
Compartiment. Aici mi-l asum pe ăla, da?
Dl Stan: Câtă precizie, câtă precizie.
Dl Dina: Da, deci Compartimentul AsistenŃă Tehnică a Consiliului Local.
Voturi pentru amendamentul d-lui Dina.
Serviciul Tehnic: 24.
Dl Stan: 24, bravo.
Dl Dina: 24 de voturi pentru s-a făcut Compartiment, a redevenit
Compartiment.
Dl Stan: Ai mă că au ieşit şi ăia pe teren, ai mă, mă laşi...
Dl Dina: Îmi pare rău, nu există Serviciul AsistenŃă Tehnică, da? Bun,
ultima liniuŃă de la aceeaşi pagină, ni se spune despre Serviciul Economic că „prezintă
CurŃii de Conturi” diverse lucruri „cu ocazia controalelor anuale”şi mă întreb, că am
avut şi controale tematice, în cazul acestora nu prezintă documente? Şi atunci
propunerea este „controalelor anuale şi tematice”...
D-na Surulescu: „La solicitarea acestora”.
Dl Dina: Păi da, când vine la control tematic, Ńi-a dat... deci nu...
Dl Gabor: Ori de câte ori este necesar.
D-na Surulescu: Deci nu mă duc eu cu actele. Dacă mi le solicită. Nu mă
duc înainte.
Dl Dina: Deci controlul anual este anual şi ştim la ce ne aşteptăm şi am
avut control tematic pe... şi atunci celor de la Curtea de Conturi pe control tematic, nu le
prezintă actele?
D-na Surulescu: La solicitarea lor.
Dl Dina: Păi când a venit cu controlul?
Dl Anton: La solicitarea CurŃii de Conturi.
D-na Surulescu: Nu-i dau eu.
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Dl Dina: Păi nu mă, Economicul. Când vine cu controlul tematic îŃi dă
opisul de acte. Deci propunerea mea este să... deci propunerea mea este să includem în
„control anuale” şi „tematice”.
Dl Stan: Şi tematice, aşa.
Dl Dina: Că zice, d-na consilier, zice mai devreme, „solicitate de
controlorii abilitaŃi”.
Dl Popescu Marius: Care, ăia de la Guvern?
Dl Dina: Nu, de la Guvern nu.
Dl Stan: Deci şi „tematice” băgaŃi acolo.
Dl Dina: Da? Deci, amendamentul d-lui Dina „anuale şi tematice”. Voturi
pentru, vă rog frumos.
Dl Stan: 24.
Dl Dina: Douăzeci şi?
Serviciul Tehnic: Şi 4.
Dl Dina: La următorul.
Serviciul Tehnic: Da.
Dl Dina: Voturi pentru.
Dl Popescu Marius: Sorine, te rog frumos, acurateŃe maximă.
Dl Dina: Asta să ştiŃi că acum nu înregistrăm deloc, da?
Dl Stan: Hai Sorine.
Dl Popescu Marius: Sorine, acurateŃe maximă.
Dl Dina: StimaŃi colegi, puŃină atenŃie, tot la pagina 9, o propunere de aici
de la prezidiu, pe care o să şi-o asume cineva, antepenultima liniuŃă “propune şi
actualizează nivelul de taxe percepute pentru ocuparea domeniului public şi privat de pe
raza sectorului 6” că el nu e al sectorului, e al municipalităŃii, deci “de pe raza sectorului
6”.
Dl Stan: Foarte bun.
Dl Dina: Foarte bun, dl Stan, amendamentul d-lui Stan, voturi pentru, vă
rog frumos.
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Dl Viceprimar: În concordanŃă cu Hotărârea Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, da?
D-na Surulescu: 25.
Dl Dina: 25.
Pagina 10, vă rog frumos, 20.2 la Serviciul Administrativ, avem aici la primul
aliniat şi la antepenultimul aliniat se face vorbire despre securitatea clădirii şi despre
servicii de pază şi aici vroiam să întreb colegii din executiv dacă nu cumva este o
suprapunere cu PoliŃia Locală care este prezentă şi are aceleaşi atribuŃiuni aici în cadrul
clădirii, tot securitatea clădirii şi tot servicii de pază. Deci la 20.2 la primul aliniat şi la
antepenultimul.
Dl Anton: 22 sau...
Dl Dina: Deci, pagina 10, la 20.2 Serviciul Administrativ la primul aliniat
şi la antepenultimul, unde se face vorbire despre securitatea clădirii şi despre servicii de
pază.
D-na Surulescu: Serviciul Administrativ solicită servicii de pază.
Dl Dina: Contextul nostru este că asigură aceste servicii sau le şi
organizează şi le controlează, deci din punctul meu de vedere nu pot să controleze
administrativul, PoliŃia Locală.
Dl Anton: Mai jos, 20 , articolul 20.
Dl Dina: La 20.2, pagina 10.
D-na Surulescu: Dacă-s servicii de pază şi e plătit, controlează.
Dl Dina: Deci, din punctul meu de vedere este o suprapunere de atribuŃiuni
cu PoliŃia Locală, prezentă şi ea în aceeaşi clădire.
Dl Popescu Marius: Nu are nici o legătură treaba asta cu...
Dl Dina: Deci? Deci ce facem?
Dl Stan: ScoteŃi-l.
Dl Dina: Nu, deci de la prima liniuŃă scoatem „securitatea clădirii”.
Dl Tulugea: Nu se poate.
Dl Dina: Păi nu, că asigură curăŃenia Serviciul Administrativ.
Dl Popescu Marius: Ce treabă are securitatea cu curăŃenia, mă Sorine?
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Dl Dina: Numai puŃin. Deci...
Dl Popescu Marius: Asta e atribuŃia PoliŃiei Comunitare.
Dl Dina: Băi eu am un print dar la voi e altfel.
Dl Tulugea: Se referă la broasca de la uşă,la...
Dl Dina: „Asigură curăŃenia”, 20.2, prima liniuŃă, pe pagină jos, da?
Dl Stan: Şi funcŃionarea tuturor instalaŃiilor...
Dl Popescu Marius: Păi ce se înŃelege prin „securitatea clădirii”?
Dl Cursaru: Să nu cadă, tremură de la cutremur...
Dl Popescu Marius: Lasă mă că e altceva, înseamnă consolidare, nu
securitate. Cuvântul securitate înseamnă cu totul altceva. Închide uşile.
Dl Stan: Eu v-am spus, scoateŃi „securitatea”.
Dl Dina: O lăsăm sau nu?
Dl Stan: LăsaŃi, scoteŃi-o.
Dl Dina: Deci, atunci propunerea care...
Dl Popescu Marius: Depinde ce a vrut să spună...
Dl Dina: HaideŃi ca să mergem mai repede.
D-na Surulescu: Securitatea clădirii nu se referă la sistemul electronic de
ştiu eu, de video, de...
Dl Dina: Da, deci avem solicitare din partea d-lui consilier Popescu, din
partea executivului, să ni se spună ce presupune asigurarea securităŃii clădirii.
Dl Stan: FaŃă de personaje din afara clădirii...
Dl Dina: Păi şi poliŃia ce face? D-le director poate ne luminaŃi aici. Deci,
ce presupune asigurarea securităŃii clădirii?
Dl łambrea: Cred că se referă la instalaŃiile de gaze, la instalaŃiile...
Dl Dina: Deci nu aveŃi certitudinea, credeŃi.
Dl łambrea: Nu sunt, repet, nu am făcut eu...
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Dl Dina: Ar fi bine să lucrăm cu certitudini.
Dl łambrea: Dacă-mi permiteŃi...
Dl Stan: Beneficiarul, corect, n-are grijă să nu explodeze conducta de
gaze?
Dl Cursaru: Dl preşedinte, dl preşedinte, dl preşedinte, să nu confundăm.
Dl Dina: Dl Cursaru, da.
Dl Cursaru: ...securitate ....numai la pază, de ce ne gândim numai la pază?
Pentru că securitatea unei clădiri atât din punct de vedere, din punct de vedere al
funcŃionalităŃii ei normale, apă, incendiu, da, gaze precum şi alte lucruri care se pot
întâmpla. Asta înseamnă securitatea unei clădiri, nu regim de pază, paza este una,
securitatea este alta, deci nu confundaŃi termenii, securitatea unei clădiri este, se referă
vis-a-vis de funcŃionalitatea ei, în concordanŃă.
Dl Dina: Dar de securitate Ńine accesul unei persoane neautorizate în
clădire?
Dl Popescu Marius: Aia e pază.
Dl Dina: Se suprapune cu serviciul de pază?
Dl Popescu Marius: E pază.
Dl Dina: MulŃumesc.
Dl Popescu Marius: ...se numeşte securitatea, accesul, nu mai se numeşte
pază.
Dl Stan: LăsaŃi-l aşa că e foarte bine, e securitatea clădirii, este foarte bine,
lăsaŃi-o aşa.
Dl Dina: Dl Tulugea, da.
Dl Tulugea: Propun să întrebaŃi fiecare consilier în parte cum e corect.
Dl Dina: Păi da. Dl Secretar, vă rog să-mi pregătiŃi un apel nominal şi să...
D-na Andrei: SupuneŃi la vot mai bine, că de aia avem drept de vot.
Dl Dina: Nu, nu pregătim, deci...
Dl Stan: Sorine, hai mă că am luat-o razna, mă.
Dl Popescu Marius:...pe ăla care a propus ce înŃelege prin aia.
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Dl Dina: Deci...am întrebat iniŃiatorii şi au spus „cred că”, nu putem să
lucrăm cu supoziŃii, stimaŃi colegi.
Dl Popescu Marius: Am o propunere, scoaterea cuvântului „securitatea
clădirii”.
Dl łambrea: DaŃi-mi voie numai puŃin, îmi cer scuze, repet, acest ROF a
fost făcut pe baza propunerilor şefilor de departamente, de servicii, de direcŃii, nu pot să
răspund eu în numele lor pentru această frază, pentru acest termen.
Dl Dina: Eu credeam că dvs. puteŃi fi răspunzător pentru modul în care sau colaŃionat toate aceste atribuŃiuni într-un tot unitar, cred că este atribut exclusiv al
dvs., d-le director. Deci, deci haideŃi ca să mergem mai departe,deci până acum s-a
conturat următoarea idee, la primul aliniat scoatem „securitatea clădirii”, iar la
antepenultimul scoatem „serviciile de pază”.
Dl Stan: Da, atunci scoateŃi „securitatea” şi băgaŃi „integritatea”.
Dl Dina: Deci propunerea este „asigură curăŃenia şi întreŃinerea clădirii”,
da?
Dl Stan: ÎntreŃinerea, atât, bravo, bravo.
Dl Dina: Da, deci primul amendament...
Dl Stan: Cine este pentru propunerea amendamentului meu?
Dl Dina: Deci...
Dl Stan: Nu mă, care-i al tău.
Dl Dina: Nu-i al meu, e al...
Dl Popescu Marius: Măi vorbiŃi la microfon...
Dl Dina: Deci, „asigură curăŃenia, întreŃinerea clădirii şi funcŃionarea
instalaŃiilor”. Voturi pentru. Da? ÎntreŃinerea, voturi pentru, câte au fost?
Dl Stan: 24.
Dl Dina: 24. Şi mai jos la antepenultimul „organizează şi conduce modul
de executare a serviciilor de pază”.
Dl Stan: Nu, nu ,nu.
Dl Dina: Nu poate să controleze poliŃia...
D-na Andrei: De ce nu poate?
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Dl Dina: N-are atribuŃiuni de control asupra poliŃiei. Ală e un serviciu
independent, de sine stătător...
D-na Surulescu: Şi pe ce bază face pază?
Dl Dina: Conform legii, conform legii trebuie să avem plan de pază
aprobat ceea ce şi avem, de poliŃie, da.
D-na Surulescu: Şi sunt plătiŃi pentru chestia asta.
Dl Dina: Cine?
D-na Surulescu: Deci dacă cineva din cadrul Primăriei constată că
jandarmul sau PoliŃia Comunitară doarme în post, nu-l poate controla?
Dl Popescu Marius: Nu. Poate să sesizeze, nu poate să-l controleze.
D-na Surulescu: Îmi pare rău, e nu....Atunci...
Dl Dina: Deci numai puŃin, atunci facem aşa, facem o hotărâre de consiliu,
trecem PoliŃia Locală în subordinea Serviciului Administrativ din Primărie, dacă
organizează activitatea de bază.
D-na Surulescu: Nu te controlează, deci chiar...Vorbeam de control.
Dl Popescu Marius: Nu poate Suruleasco.
D-na Surulescu: Nu poate?
Dl Popescu Marius: Nu poate.
Dl Dina: Deci...
D-na Surulescu: D-aia intră şi iese cine vrea din Primărie...
Dl Popescu Marius: Asta-i altceva.
Dl Dina: Deci atunci putem să formulăm „colaborează cu PoliŃia Locală cu
privire la modul de executare a serviciilor de pază”.
Dl Popescu Marius: SupuneŃi spre aprobare proiectul...amendamentul....
Dl Dina: Amendamentul d-lui Dina, da. Voturi pentru.
Serviciul Tehnic: 24.
D-na Surulescu: Mă declar mulŃumită.
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Dl Dina: 24. Vă mulŃumesc. Mergem mai departe.
Dl Constantin: D-le preşedinte, vroiam să vă întreb ceva.
Dl Dina: Dl Constantin Aurel, vă rog. Vă ascult.
Dl Popescu Marius: Are un amendament.
Dl Anton: La microfon.
Dl Constantin: Nu, că nu funcŃionează.
Dl Anton: Ba da, merge.
Dl Dina: SunteŃi sabotat dl Constantin, încercaŃi în partea cealaltă,
încercaŃi pe stânga că pe dreapta văd că nu merge.
Dl Constantin: Dl preşedinte, vroiam să vă întreb...
Dl Dina: Pe mine personal?
Dl Constantin: Pe dvs. care conduceŃi şedinŃa.
Dl Dina: Da, vă rog.
Dl Constantin: Referitor la asigurarea, „asigură aprovizionarea cu
materiale consumabile şi piese de schimb pentru întreŃinerea”, dar ei, va să zică numai
cu materiale consumabile la piese de schimb pentru întreŃinerea copiatoarelor? Păi
clădirea aia...
Dl Dina: Fax, calculatoare, imprimante...
Dl Constantin: Nu-i adevărat, dar clădirea cu ce se întreŃine?
Dl Dina: Păi scrie mai puŃin, asigură, asigură, mai scrie jos la primul
aliniat ”funcŃionarea tuturor instalaŃiilor Primăriei”.
Dl Constantin: Ai domne, păi şi acolo ar trebui să existe...
Dl Dina: Păi da, dar aşa e bine.
Dl Constantin: Şi cu materiale necesare...
Dl Dina: Da, mergem mai departe, articolul 1.
Dl Constantin: ÎntreŃinerii clădirii.
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Dl Dina: Da, am înŃeles. Articolul 21, la DirecŃia de InvestiŃii. „Are ca
obiect de activitate elaborarea startegiei de dezvoltare tehnico-edilitară durabilă”.
Dl Tulugea: Dl preşedinte, dl preşedinte.
Dl Dina: Dl Tulugea, vă rog.
Dl Tulugea: Dacă luaŃi vechiul Regulament şi-l puneŃi alături lângă ăsta, şi
e Regulament pe care tot noi l-am votat anul trecut.
Dl Dina: Şi aduceŃi-vă aminte că şi data trecută, îmi permit să vă întrerup...
Dl Tulugea: Peste 90% e acelaşi.
Dl Dina: Nu este, că dacă era acelaşi, era deja amendat, că ştiŃi că am avut
şi atunci o discuŃie de 2 ceasuri pe acel Regulament de Organizare şi FuncŃionare.
Dl Tulugea: Dar eu nu cred că este nici măcar...
Dl Stan: Şi acum ne răzbunăm, sau ce?
Dl Dina: Nu ne răzbunăm, dar numai puŃin, mă scuzaŃi.
Dl Tulugea: Dar nu-i omeneşte, nu-i normal, nu există.
Dl Dina: Din partea executivului se persistă.
Dl Stan: ÎŃi place, îŃi place...
Dl Dina: Da, ce?
Dl Stan: Văd că eşti într-un orgasm... ÎŃi place acolo să faci chestia asta,
absolut demenŃial. Eu de exemplu aş face, aş fi de acord să fie ales preşedinte...câte
mandate are P.N.L-ul? Pe cuvântul meu de onoare, stai aşa în...poate...
Dl Dina: Bun, am înŃeles, asta rămâne de văzut, deci...
Dl Constantin: Asta dovedeşte calitatea consilierilor.
Dl Dina: Dacă vorbim de calitatea consilierilor în cazul ăsta înseamnă că
cineva e pe minus în altă parte, nu?
Dl Constantin: Nu domne, nu.
Dl Dina: A, nu? Bun, atunci mergem mai departe. Deci...
Dl Popescu Marius: Propun să facem o pauză.
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Dl Dina: Da, direcŃia are ca obiect de activitate elaborarea strategiei. Noi
avem o strategie? Da, era dl director, nu mai e. Păi nu este pentru că... Pentru că acest
atribut l-a avut şi în trecut, dar eu nu am văzut până acuma o strategie în consiliu care
avem atribuŃiuni de aprobare a strategiilor de dezvoltare locală.
Dl Moisă: Acum îi schimbăm...
Dl Dina: Păi da a fost şi data trecută. Da n-avem strategii de dezvoltare,
cum spune aici „tehnico-edilitară, durabilă, armonioasă şi spaŃial echilibrată”...
Dl Popescu Marius: ce se înŃelege prin „spaŃial echilibrată?.
Dl Dina: Da, Serviciul AchiziŃii Publice, la 21.1 la prima liniuŃă zice că
„elaborează pe baza studierii analizelor proprii”, adică dacă luăm DEX-ul şi citim,
studiem studiile proprii, că a analiza înseamnă să cercetezi, să studiezi, să investighezi,
deci e o formulare pleonastică, studiem studiile proprii.
Dl Moisă: Nu, zice: „elaborează pe baza analizelor proprii”.
Dl Dina: Minunat, dar nu pe baza studiului studiului. Ok, dl Moisă a
propus „elaborează pe baza analizelor proprii”. Da? Voturi pentru amendamentul d-lui
Moisă.
Serviciul Tehnic: 24.
Dl Dina: 24, mulŃumesc. Mergem mai departe, numai puŃin, la 21.3, 21.1 a
patra liniuŃă trebuie să facem un acord gramatical şi să punem nu „contracte legii”,
contractelor, „contractelor aferente acestora”, da, deci a patra liniuŃă la sfârşit,
„contractelor aferente acestora.” Voturi pentru? Douăzeci şi?
Serviciul Tehnic: 24.
Dl Dina: 24. Dl Moisă, eu nu vreau să fie un regulament cu greşeli
gramaticale care a trecut prin mâna mea. Vă mulŃumesc. Tot acolo la un moment dat
spune „întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziŃii, concesionări, contracte de
comodat”, aici n-am întâlnit până acum în activitatea DirecŃiei de InvestiŃii, contracte de
comodat şi aş fi vrut dacă poate să ne exemplifice cineva, dacă acest lucru a avut, are
sau poate avea aplicabilitate cândva.
Dl Popescu Marius: Se concesionează.
Dl Dina: Nu, nu, concesiune avem, diverse, lucrări de servicii, da, dar pe
mine mă interesează partea de contracte de comodat. Întocmeşte caiet de sarcini pentru
contracte de comodat.
D-na Surulescu: Nu trebuie caiet de sarcini pentru un contract de
comodat.
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Dl Dina: Păi şi ce dă în comodat DirecŃia de InvestiŃii, asta am vrut să ştiu.
Că dacă dai domeniul public nu-i treaba lor, dacă dai o clădire, Ńine de patrimoniu, avem
Serviciu de patrimoniu, dacă poate să ne ajute cineva, dar...
Dl...: De la investiŃii.
Dl Dina: Da...
Dl...: Nu e nimeni.
Dl Dina: Bun, nu e nimeni, atunci eu propun să scoatem „contractele de
comodat”. Da, deci, propunerea d-lui Dina de scoatere a contractelor de comodat din
acest aliniat. Voturi pentru? Tehnicul.
Serviciul Tehnic: 18, că s-a ieşit din sală.
Dl Dina: 18. Adoptat cu 18 voturi pentru.
Serviciul, la 21.2 Serviciul Derulări Contracte la primul aliniat ”asigură derularea
contractelor de investiŃii, precum şi prestări de servicii conexe acestora până la faza
încheierii recepŃiei finale”, aici recepŃia finală, din punctul nostru de vedere, nu este o
încheiere a derulării unui contract de investiŃii, sau aşa înŃeleg dumnealor, pentru că
contractul nu se încheie, mai e şi perioada de garanŃie şi Ńine tot de contract.
D-na Surulescu: Până la expirare.
Dl Dina: Păi da şi atunci până la care fază, doar la recepŃia finală?
Derularea de contracte merge doar până la derularea, până la ...deci ai făcut recepŃia
finală, înseamnă că ai terminat derularea contractului?
Dl Bâldea: Da, da.
Dl Cursaru: Nu, până la finalizarea încheierii termenilor contractului.
Dl Bâldea: Îmi daŃi voie...
Dl Popescu Marius: Sorine...
Dl Dina: Numai puŃin dl Bâldea, e, de aia nu puteŃi că e dl Bâldea aprins.
Dl Popescu Marius: Dl Bâldea...
Dl Dina: LăsaŃi-l puŃin, dl Popescu, stingeŃi puŃin, lăsaŃi-l pe dl Bâldea.
Dl Bâldea: D-le preşedinte.
Dl Dina: Acum d-le Bâldea, vă ascultăm, da.
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Dl Bâldea: D-le preşedinte, noŃiunea de recepŃie finală este după termenul
de garanŃie al lucrării şi atunci contractul este încheiat definitiv.
Dl Dina: Deci recepŃia finală...
Dl Bâldea: RecepŃie finală asta înseamnă, după expirarea termenului de
garanŃie.
Dl Dina: Sigur?
Dl Bâldea: Sigur.
Dl Popescu Marius: Alo, alo, Sorine, păi şi mie...
Dl Dina: Păi nu ştiu, mai avem colegi tehnici, poate ne mai ajută că...
Dl Stan: Te ajut eu Sorine, dă încoace...
Dl Bâldea: Asta înseamnă...
Dl Dina: Dl Popescu, vă rog.
Dl Bâldea: Dacă îmi permiteŃi, o completare...
Dl Dina: StaŃi să termine dl Bâldea.
Dl Bâldea: Este recepŃie la terminarea lucrărilor, care este una, şi recepŃia
finală este după expirarea termenului de garanŃie cu care se poate trece la reluarea, după
ce s-a terminat garanŃia, poŃi să o reiei din nou, dacă e cazul.
Dl Dina: Am înŃeles. Dăm... haideŃi să dăm credit d-lui Bâldea, da?
Mergem mai departe. Vă mulŃumesc.
Dl Flămânzeanu: E conform legii în vigoare, dl preşedinte.
Dl Dina: Avem încă o confirmare, puteaŃi să ne spuneŃi de mai devreme
d-le Flămânzeanu. Da, zice aşa, una, două, trei, patru, cinci, şase, la al şaselea aliniat de
la 21.2 la Derulări Contracte, zice: „înregistrează, controlează şi verifică sesizările şi
reclamaŃiile cetăŃenilor şi asociaŃiilor de locatari privind o serie întreagă de lucrări şi
întreprinde măsurile de remediere necesare”. Din punctul meu de vedere poate să fie
după caz pentru că o sesizare, o reclamaŃie, poate că nu se confirmă şi atunci dacă nu se
confirmă, nu poŃi să întreprinzi măsuri de remediere. Şi atunci propunerea mea este
”întreprinde măsurile de remediere după caz”.
Dl Popescu Marius: Necesare după caz.
Dl Dina: După caz, că dacă nu se confirmă n-am ce măsuri de remediere să
întreprind, dacă nu greşesc.
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Dl Popescu Marius: Dar cu virgulă după remediere.
D-na Surulescu: Cu dacă în faŃă dl consilier, „dacă este cazul”.
Dl Dina: „Şi întreprinde măsuri, măsurile de remediere necesare”...
D-na Surulescu: „Dacă este cazul”.
Dl Dina: „Dacă este cazul”. D-na Surulescu amendament, voturi pentru, vă
rog.
Serviciul Tehnic:22.
Dl Dina: 22 de voturi pentru. MulŃumesc, mergem mai departe.
Dl Popescu Marius: Bine Sura, bravo.
D-na Surulescu: Hai să te dau...
Dl Flămânzeanu: Dacă este cazul, perfect.
Dl Dina: Dacă este cazul, da, da, da. Numai puŃin, la 21.3 Serviciul
Managementul Proiectelor.
Dl Moisă: Cu virgulă după necesare, la calculator.
Dl Dina: Da, zice aşa, deci este o liniuŃă care zice aşa, la 21.3 la
Managementul Proiectelor, cam a zecea, a doişpea, zice „ propune DirecŃiei Economice
includerea în bugetul local a sumelor alocate cofinanŃării proiectelor finanŃate din
fonduri nerambursabile”. Asta-i un imperativ că în momentul în care ai o finanŃare nu
mai propui, ci ea deja e imperativă şi trebuie prin...prin aplicaŃia pe care ai depus-o la
forul tutelar şi atunci solicită că poate scapă, dar nu propui, deci e un imperativ, să
incluzi acele cofinanŃări.
D-na Surulescu: ÎntrebaŃi DirecŃia Economică, cred că trebuiesc incluse
totuşi.
Dl Dina: Da trebuiesc incluse, dar nu la nivel de propunere când acest
lucru este imperativ.
D-na Surulescu: Trebuiesc incluse.
Dl Dina: Deci, solicită.
Dl Moisă: Solicită.
Dl Dina: „Solicită”. D-na Surulescu amendament „solicită DirecŃiei
Economice includerea”. Voturi pentru?
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Serviciul Tehnic:22.
Dl Dina: 22 de voturi pentru. MulŃumesc, mergem mai departe.
La DirecŃia de Gospodărie Locală, articolul 22 la, e o liniuŃă care zice una, două,
trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, a opta liniuŃă zice că „verifică documentele specifice
asociaŃiilor de proprietari, funcŃionarul public desemnat consemnând constatările într-o
Notă de Constatare - tip şi dispune măsuri, dacă este cazul pentru reglementarea celor
constatate”, adică dacă, poate greşesc, dacă constatăm o neregularitate el face o Notă de
Constatare în care propunem reglementarea ei, sau remedierea ei?
D-na Surulescu: Remedierea.
Dl Dina: Remedierea, remedierea, deci în cadrul acestui aliniat d-na
Surulescu ne propune să înlocuim „reglementarea” cu „remedierea celor constatate”,
da? Voturi pentru amendamentul d-nei Surulescu?
Serviciul Tehnic: 21.
Dl Dina: 21. Vă mulŃumesc, mergem mai departe.
Dl Constantin: Dar toate paginile alea trebuie corectate?
Dl Dina: Da, dl meu, dacă le citeaŃi şi dvs poate aŃi fi ajuns la aceeaşi
părere cu mine. Aşa e, aşa e, aşa e.
Tot la 21.2 mergem la penultimele aliniate, deci dinainte de 22.2, avem o speŃă
similară care spune aşa: „urmăreşte respectarea termenelor acordate prin notele de
constatare privind şi reglementarea”, e preluată dinainte, dar noi spunem „privind
remedierea”. De fapt spune d-na Surulescu. Voturi pentru acest amendament.
Dl Moisă: Nu remedierea măsurilor.
Dl Dina: Privind, nu, pardon, privind, nu reglementarea măsurilor...
Dl Moisă: E bine reglementarea...
Dl Dina: Reglmentezi o măsură dispusă, „privind ducerea la îndeplinire a
măsurilor dispuse”.
Dl Moisă: Ducerea la îndeplinire.
Dl Dina: „Privind ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse”, tot d-na
Surulescu. Aceasta e forma finală a amendamentului. Voturi pentru?
Serviciul Tehnic: 22.
Dl Dina: MulŃumesc. Aici cineva are o afinitate veche şi spune „propretar”
şi n-aş vrea că sună urât „propretar”, la 22.2 la una, două, trei, patru, cinci, şase, şapte,
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zice „proprietar, da, asociaŃii de proprietari”, da, deci unu, două, trei, patru, cinci, şase,
şapte, deci la 22.2 aliniatul 7 înlocuim „ propretar” cu „proprietar”.
D-na Surulescu: Dacă punem şi „tutulor” în faŃă e complet.
Dl Dina: Da, „stimaŃi tovarăşi şi pretini” ştiŃi şi are o conotaŃie, pretini,
propitari...
D-na Surulescu: Tuturor proprietarilor, ca să fie corect.
Dl Dina: Da, asta nu o mai băgăm la amendament, o corectaŃi direct.
La pagina 15 trebuie să înlocuim „PoliŃie Comunitară Sector 6” care nu mai
există, cu „PoliŃie Locală Sector 6” .
Dl Constantin: Da
Dl Dina: Da? Deci este... mi-e greu să spun al câtelea este. Dana, deci
există undeva la 22.2, în ultima treime a atribuŃiilor, un aliniat care spune „colaborează
cu DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 6” care acolo trebuie modificat din
„Comunitră” în „Locală”. Mai departe, după „colaborează”, mai, mai, ia, nu?
Serviciul Tehnic: Aici colaborează cu DirecŃia de Sănătate.
Dl Dina: Nu, nu, nu, cu PoliŃia Locală, cu DirecŃia Generală de PoliŃie
Comunitară.
Serviciul Tehnic:: Da, da, gata.
Dl Dina: Aşa, s-a modificat fără amendament. Bun, articolul 23 se referă la
DirecŃia, aici cred că dl...e de la direcŃia de specialitate. DirecŃia Managementul
Resurselor Umane are ca obiect de activitate...şi aici zice la un moment dat una, două,
trei, patru, cinci, şase, la a şaptea liniuŃă spune aşa: „colaborează cu responsabilii
managementului calităŃii ai compartimentelor din cadrul primăriei”. Această formulare,
„responsabilii managementului calităŃii” şi această atribuŃie nu o găsim decât aici,
nimeni altcineva în tot acest R.O.F. nu are un responsabil, un serviciu, un birou, un
compartiment, o direcŃie, nu are responsabil cu managementul calităŃii.
D-na Surulescu: ToŃi şefii de servicii trebuie să fie responsabili.
Dl Dina: Da, stimată colegă, dar haideŃi să prindem acest lucru în R.O.F.
că nu e prins, deci aici la DirecŃia Resurse Umane ni se spune că trebuie să colaboreze
cu responsabili pe managementul calităŃii, dar în afară de această menŃionare expresă,
ceilalŃi n-au atribuŃiuni, nimeni nu este responsabil cu managementul calităŃii şi atunci
rog până la sfârşitul şedinŃei la dispoziŃii generale, la sfârşit să pregătiŃi... Vă rugăm
frumos, dl director, la dispoziŃii finale, da. MulŃumesc. Dacă uit eu să ŃineŃi minte dvs..
Cu ocazia ROF-ului avem o, nu, ca urmare a aprobării organigramei în iunie la 23.1 aici
în ROF a reieşit un serviciu de management instituŃional şi activităŃi speciale. Aici am o
întrebare, pentru că ele s-au cumulat din persoane de specialitate. Dacă greşesc domnule
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director vă rog să mă corectaŃi. Deci, din ce ştiu managementul instituŃional a fost ceva
ce nu mai e, s-a desfiinŃat, a revenit cu altă denumire şi s-au adăugat activităŃile
speciale. La activităŃile speciale din câte ştiu erau nişte persoane deosebite. Acum vin şi
vă întreb: punând aceste atribuŃiuni şi de management instituŃional şi de activităŃi
speciale toate la un loc înseamnă că şi persoanele cu management instituŃional trebuie să
îndeplinească activităŃi speciale, poate nu au certificări şi atunci propunerea mea
constructivă dacă nu greşesc este să facem o separare între aceste atribuŃiuni şi să
spunem: persoanele cu responsabilităŃi în management instituŃional au aceste
responsabilităŃi iar cele în domeniul activităŃilor speciale au aceste responsabilităŃi.
Adică de la momentul în care încep cu lucrări de mobilizare să facem precizarea că
acestea sunt atribuŃiuni pentru cei care sunt la activităŃi speciale. Pentru că nu pot să pun
pe cineva care a Ńinut legătura cu unităŃile să facă activităŃi speciale.
Dl łambrea: AtribuŃiile se definesc prin fişa postului şi acolo se face
diferenŃa dintre cei care au atribuŃii pentru activităŃi speciale şi ceilalŃi care sunt pentru
managementul instituŃional.
Dl Dina: Deci, rămâne totul numai la fişa postului?
Dl Cursaru: Specificăm: conform fişei de post.
Dl Dina: Aici din punctul meu de vedere ar trebui să spunem: cei cu
atribuŃiuni acolo au aceste atribuŃiuni, de la jumate încolo le rupem şi cei care sunt cu
activităŃi speciale care trebuie să aibă acreditări şi patalamale...O lăsăm aşa sau...
Dl Bâldea: LăsaŃi-o aşa, lăsaŃi-o aşa că dacă nu trebuie să o dezvoltaŃi mai
mult.
Dl Dina: Păi nu trebuie dezvoltată. Eu ziceam ca să o faci separat. Deci
atribuŃiunile sunt puse una după alta. Ok.
Aici de exemplu este o liniuŃă, da, vă rog frumos domnul consilier Vlădoianu.
Dl Vlădoianu: Doresc să îi felicit pe toŃi colegii noştrii consilieri pentru
munca depusă în această activitate de corectare a greşelilor şi pentru că suntem la
capitolul resurse umane îi sugerez domnului din executiv domnului director recrutarea
şi angajarea unui profesor de limba română. Cred că ar fi de mare ajutor în executiv da,
ne-ar uşura nouă munca, aceasta de corectare da, şi la fel ar putea avea ca atribuŃii
instruirea în materia limbii române a personalului din primărie. Sper să Ńină cont de
sugestia noastră. De mult timp ne chinuim pe aici cu corectarea acestor greşeli
gramaticale sau de exprimare. Chestiuni de clasa a opta până prin clasa a zecea. Vă
mulŃumesc.
Dl Dina: Şi eu vă mulŃumesc domnule consilier. Deci e nevoie de cineva
cum se cheamă într-o redacŃie „cap limpede”. MulŃumesc mergem mai departe. Deci
înainte de 23.2...Domnul Popescu, da.
Dl Popescu Adrian: Încă odată. Noi avem nişte comisii de specialitate. Pe
aceste comisii de specialitate, comisia juridică trebuia să stea să vadă toate chestiile
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astea o oră-două, o noapte-două şi după aceea când venea în plen, venea o prezenta şi o
votam. Nu vă daŃi seama, de ce mai avem comisiile astea ca să facem în plen chestiile
astea? Comisia respectivă trebuia să analizeze, să stea şi să prezinte exact şi se propunea
în plen şi se vota care era problema?
Dl Cursaru: Nu propunem, nu discutăm asupra....
Dl Dina: Da, deci dacă făceau aceste propuneri tot în amendamente se
traduceau şi tot...
Dl Popescu Adrian: Dvs. le căutaŃi acuma. Dvs......cu aia, cu aia, cu aia...
Dl Dina: Nu, nu îmi pare rău. Domnu meu uitaŃi-vă aici notiŃe, dar vă rog
frumos cum să le caut acuma, vă rog frumos uitaŃi-vă la adnotări. Dl Popescu le vedeŃi?
Domnul Popescu deci nu le caut acuma. Domnul Popescu le vedeŃi? Sunt adnotări. Deci
nu le caut acuma.
Dl Popescu Adrian: Asta este o chestie ca să ....
Dl Dina: Deci, colegial vă rog frumos. Colegial vă rog frumos. Eu nu le
caut acuma.
Dl Popescu Adrian: Asta este o chestie care se zice cum a fost la revoluŃie
„mirceo făte că lucrezi”.
Dl Dina: Nu. Eu nu le caut acuma. Vă rog eu frumos. Revin. HaideŃi să
respectăm atunci măcar pe cei care se implică activ şi îşi fac treaba de consilier domnul
Popescu. Ce ziceŃi? N-aŃi înŃeles.
Dl Popescu Adrian: Eu am înŃeles.
Dl Dina: Păi atunci vă rog frumos poate retractaŃi, că le caut acuma. Deci
eu mi-am alocat timp din timpul meu personal şi am stat şi am citit acest lucru .
Dl Popescu Arian: Perfect. Dar trebuia comisia să îşi facă treaba.
Dl Dina: Nu-mi spuneŃi mie că eu le fac acuma. Vă rog frumos.
Dl Constantin: Domnule preşedinte aŃi trecut prea repede peste relaŃia cu
asociaŃiile de proprietari domnule. Păi nu vă supăraŃi. Acolo sunt asociaŃii de proprietari
care mă întâlnesc cu ei şi se plâng toată ziua.
Dl Dina: Da domnule Constantin, vă rog punctual amendamentul dvs..
Dl Constantin: Ar trebui ca primăria să se ocupe cu verificarea gestiunii
asociaŃiilor de proprietari.
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Dl Dina: Am înŃeles. O să rugăm prin amabilitatea celor de la resurse
umane să transmită executivului.
Dl Constantin: Iar verificarea să fie valabilă şi în tribunal. AtenŃie.
Dl Bâldea: Domnule preşedinte, sunteŃi amabil?
Dl Dina: Am înŃeles. Da. Da. MulŃumim. Vă rog domnule Bâldea.
Dl Bâldea: Pe procedură. În practicile şi administrative şi parlamentare în
plen nu se discută amendamente. Da?
Dl Dina: Nu în plen...........
Dl Bâldea: Vă rog să îmi daŃi voie să termin ideea şi pe urmă vă ascult şi
chiar sunt de acord cu dvs. dacă mă contraziceŃi. Amendamentele se prezintă la comisii
da, comisia le analizează, întocmeşte un raport pe care îl prezintă plenului în care spune:
au fost făcute 245 de amendamente dintre care – 125 sunt admise de comisie şi restul
sunt respinse. Pentru satisfacŃia iniŃiatorului amendamentelor respinse ai voie să Ńi-l
susŃii în plen. Deci dvs. dacă aveŃi amendamente şi vi le-am votat pe toate până acuma,
dar dacă vreŃi să continuaŃi şi să vi le votăm până la ora 10 nu este în regulă. Ca
procedură. Nu revoluŃionez eu practicile din şedinŃele consiliului sectorului 6 dar să nu
insistaŃi în chestia asta fiindcă nu este în regulă domne. Amendamentele se prezintă la
comisie. Numai amendamentele respinse se discută în plen. Vă mulŃumesc.
Dl Dina: MulŃumesc, da. Mă bucur că nu suntem în parlamentul României
aici, mă bucur că ne aflăm în plenul şedinŃei consiliului local sector 6, mă bucur că
suntem reglementaŃi de alte acte normative decât cele care reglementează activitatea în
parlament şi ca să punem haideŃi un fel de concluzie asupra acestui aspect, pentru că
dvs. aŃi învederat activitatea unei comisii. Dar de ce nu întrebaŃi dacă acea comisie se
întruneşte, dacă acea comisie şi lucrează în plen, dacă acea comisie citeşte materialele.
De ce mă întrebaŃi pe mine de ce corectăm în plen lucrurile acestea. Mie mi se pare
absolut normal şi firesc să le corectăm, pentru că nu este demn pentru noi să lăsăm să
treacă prin plen astfel de lucruri.
Dl Bâldea: Dacă îmi permiteŃi. Eu m-am adresat dvs. din două puncte de
vedere. Unu ca preşedinte de comisie, conduceŃi lucrările şedinŃei şi doi ca iniŃiator de
amendamente care v-am spus normal ce trebuie să faceŃi cu amendamentele să le
prezentaŃi comisiei.
Dl Dina: Eu am ridicat consiliului o serie întreagă de aspecte neconforme.
Ca să fim bine înŃeleşi. Da? Şi dacă nu mai aveŃi nimic de adăugat cu permisiunea dvs.
aş merge mai departe. Da. Vă mulŃumesc.
Avem la 23.2. – Compartimentul organizare, perfecŃionare şi relaŃii cu serviciile
publice descentralizate, la penultimul alineat se spune că face intervenŃie la Ministerul
Muncii. Vă sună bine domnul Bâldea? Un compartiment să facă intervenŃie la
Ministerul Muncii pentru aplicarea corectă a legii? HaideŃi vă ascult, spuneŃi-mi cu
aceeaşi hotărâre şi determinare de mai înainte.
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Dl Bâldea: Sper că exprimarea mea a fost foarte clară şi v-am şi spus de
procedură. Deci în modul în care se desfăşoară lucrările acestei şedinŃe, asta mă
deranjează nu altceva.
Dl Dina: Da. Am înŃeles. Atunci revin la colegii consilieri da, să-mi spună
dacă sunt de acord ca un compartiment să facă intervenŃii la mai multe minstere pentru
respectarea legalităŃii, pentru aplicarea corectă a legii.
Dl Moisă: Domnule preşedinte haideŃi să folosim textul şi să spunem
„solicită consultanŃă la”. Poate să facă chestia asta în vederea aplicării...
Dl Dina: Domnul Moisă. Vă rog eu frumos. ParcurgeŃi întregul alineat şi o
să vedeŃi că face o intervenŃie ca să se aplice corect prevederile legale în domeniul
perfecŃionării profesionale în primărie şi în descentralizate.
Dl Moisă: Să eliminăm „face intervenŃii” şi să zicem „solicită consultanŃă”
că poate să solicite precizări.
Dl Dina: Deci „solicită consultanŃă pentru aplicarea corectă a prevederilor
legale”. Atunci înseamnă că....
D-na Surulescu: Punct de vedere este altceva.
Dl Dina: Păi consultanŃă înseamnă, exact punct de vedere e una.
ConsultanŃa înseamnă că nu stăpânim materia legii şi normele de aplicare ale acelei legi.
Ceea ce cred că....
Dl Anton: De foarte multe ori sunt chestii interpretabile. E bine cu
consultanŃă.
Dl Dina: Bun dar nu facem intervenŃii, nu facem intervenŃii. Bun, deci nu
facem intervenŃii ce facem stimaŃi colegi? Bun. „Solicită puncte de vedere ministerelor
pentru aplicarea corectă a prevederilor”, da? Dl Anton amendament voturi pentru vă rog
frumos? 22 vă mulŃumesc. Mergem mai departe.
Aici la art. 24 domnul łambrea aveam aceeaşi problemă, auditul şi corpul
control. Dar dacă ziceŃi că-l detaliaŃi prin fişa postului atunci şi aici consideram că
trebuia separate. Că şi ele au fost comasate. Deci să faceŃi prin fişa postului. Bine.
Auditează avem la, mi-e greu să spun că avem paginaŃie diferită. Daniela ne
aflăm la compartimentul audit şi trebuie să ajungi la chestia care spune „auditează cel
puŃin odată la trei ani şi fără a se limita la următoarele”. Concesionarea, închirierea, a
dacă am scos comodatul nu-l mai introducem aici. Mergem mai departe. Scuze.
Aşa, puŃin mai jos Daniela spune aşa „efectuează misiuni ad-hoc”. Bun. Deci, cu
aprobarea conducătorului entităŃii publice şi aici este vorba de entitatea publică
controlată, să îi dea permisiunea să-l controleze sau entitatea publică este...Cine este
entitatea aici? Deci misiune ad-hoc înseamnă aşa: domnul Primar trimite o misiune adhoc dar dacă conducătorul entităŃii nu-l primeşte ce face? Da revenim. Efectuează
misiuni ad-hoc cu aprobarea conducătorului entităŃii publice. Aici poate ne ajută
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domnul łambrea pentru că este la dumnealui în direcŃie. Ok. Suntem de acord cu
misiunea ad-hoc dar cum rămâne cu aprobarea.
Dl Moisă: Domnule preşedinte, haideŃi să zicem „efectuează controale
inopinate” că asta cu misiunea ad-hoc parcă e...Controale inopinate cu informarea
conducătorului nu cu acordul, cu informarea.
D-na Surulescu: În audit aşa se numeşte misiune nu control.
Dl Dina: Aşa este, este misiune, misiune de control aşa este. Dar problema
mea e cu aprobarea conducătorului entităŃii publice. Care? EntităŃii publice...
D-na Surulescu: Când pleacă în misiune conducătorul instituŃiei respectiv
Primarul îi aprobă să facă misiune la Serviciul disciplina în construcŃii.
Dl Dina: Deci, atunci entităŃii publice, puteŃi să spunem direct Primarul, că
Primarul..
D-na Surulescu: Corect.
Dl Dina: „Cu aprobarea Primarului”. E corect domnul łambrea aşa, să
reformulăm? Amendamentul doamnei Surulescu „cu aprobarea Primarului”. Voturi
pentru? 18 mulŃumesc. Voturi pentru.
O chestie interesantă, mergem la art. 27. Art. 27 – Servicul Biroul Unic. La prima
liniuŃă, antepenultimul rând spune aşa: „elaborarea şi aplicarea”, atenŃie stimaŃi colegi
foarte interesant, „elaborarea şi aplicarea unei strategii de relaŃii publice care să inducă o
imagine corectă, pozitivă şi credibilă asupra primăriei”. Adică imaginea este alta şi noi
prin diverse manevre o inducem ca ea să fie corectă, pozitivă şi credibilă.
Dl Gheorghe Eugen: Care să determine.
Dl Dina: Atunci zicem aşa: „precum şi elaborarea şi aplicarea unei
strategii de relaŃii publice, dar vedeŃi dvs. imaginea nu Ńi-o dă numai strategia de relaŃii
publice, imaginea Ńi-o dă cum se zice faptele. Oamenii sunt faptele nu vorbe de
exemplu.
Dl Bâldea: Se referă la biroul unic.
Dl Dina: Se referă la biroul unic care face strategii de inducere?
Dl Cursaru: Domnule preşedinte dacă îmi permite-Ńi. Cred că este incorect
pus cuvântul „pozitivă”.
Dl Dina: Nu, nu, nu, staŃi puŃin. Nu e vorba de...e vorba că inducem.
Dl Cursaru: Bun. Scoatem să inducă, putem să spunem că. Promovăm o
imagine corectă şi credibilă, asupra performanŃelor administrative.
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Dl Dina: Şi facem lucrul acesta printr-o strategie de relaŃii publice sau prin
ce?
D-na Surulescu: Trebuie să asigure o imagine corectă.
Dl Cursaru: Imediat, dacă îmi permiteŃi vă reformulez ideea.
D-na Surulescu: InformaŃiile cu publicul trebuie să asigure în ceea ce face.
Dl Vlădoianu: Dacă induce, înseamnă că manipulează.
Dl Dina: Şi atunci dacă avem nevoie de manipulere, înseamnă că lucrurile
nu stat tot mai roz. Dl Vlădoianu a pus punctul pe I, stimaŃi colegi.
Dl Cursaru: Domnul preşedinte, cred că, mai bine punem: „asigură
comunicare continuă şi transparentă”, da, „a instituŃiilor şi serviciilor publice de interes
local cu cetăŃenii pentru”, şi atât, „pentru o imagine corectă şi credibilă”, sau „reflectând
o imagine corectă şi credibilă asupra performanŃelor administrative, ale „performanŃelor
administrative ale Primăriei Sectorului 6”. Sau mai bine îl scoateŃi dacă nici aşa nu este
bine.
D-na Surulescu: Poate transparentă, nu numai corectă.
Dl Cursaru: Numai corect este suficient.
D-na Surulescu: Eeee, şi transparenŃa ...
Dl Dina: Atunci, îl rugăm pe dl Vlădoianu să ne formuleze ...
Dl Vlădoianu: Nu, nu. Eu am susŃinut ce a zis d-na Surulescu.
Dl Dina: Atunci, d-na Surulescu, haideŃi pentru conformitate să ....
AtenŃie, numai puŃin, ca s-o ascultăm pe colega noastră.
D-na Surulescu: Suntem la?
Dl Dina: La 27, la primul alineat, la ultimele trei rânduri unde se vorbea de
aplicarea unei strategii de relaŃii publice ..
D-na Surulescu: StaŃi aşa că am fost salvată. MulŃumesc. 27. Da!
„Asigură comunicarea continuă şi transparentă a Primarului, Viceprimarului,
Secretarului Sectorului 6, a compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului,
a instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local cu cetăŃenii, în vederea soluŃionării
eficiente şi oportune a problemelor comunităŃii, precum şi elaborarea ...
Dl Dina: Acum vine buba. Acum, de la „precum şi”.
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D-na Surulescu: “..precum şi elaborarea şi aplicarea unei strategii”,
precum şi ... nu, nu, nu.
Dl Dina: Adică, sună rău, rău... să faci o strategie să ... pe oameni.
Dl Cursaru: Să tăiem, să rămână doar ....... „precum şi” să nu mai existe,
să-l scoatem din cadrul unui context şi gata.
D-na Surulescu: „Precum şi o imagine corectă, credibilă, transparentă,
fără pozitivă, că prin ceea ce facem trebuie să înŃelegem că este ceva pozitiv, asupra
performanŃelor administrative ale Primăriei Sectorului 6. Mai spun odată?
Dl Viceprimar: Fără “elaborarea şi aplicarea”.
Dl Dina: Trebuie să alegeŃi să se lege cu contextul de dinainte. Adică
topica, frazeologia să curgă în ea.
Care să reflecte ....
D-na Surulescu: Deci, „precum şi ...
Dl ........ Imagine transparentă, nu?
Dl Viceprimar: care să reflecte o imagine
D-na Surulescu: „Precum şi elaborarea şi aplicarea unei strategii de relaŃii
publice care să reflecte corectitudinea, credibilitatea, transparenŃa asupra
performanŃelor” ..., sună bine?
Dl Dina: Da. Bănuiesc că s-a şi înregistrat.
D-na Surulescu: Da. Cred ca s-a înregistrat! Da.
Dl Dina: S-a înregistrat foarte bine, amendamentul d-nei Surulescu, voturi
pentru vă rog frumos. Şi am scăpat de fenomenul de inducŃie.
Cât?
Serviciul Tehnic: 22
Dl Dina: 22. Şi am scăpat, repet, de fenomenul de inducŃie.
Dl Viceprimar: Şi am ajuns la reflexe. Amendamentul, la vot?
Dl Dina: Amendamentul s-a votat, l-am solicitat…
StimaŃi colegi, având în vedere faptul că, dl Eugen Gheorghe, are o problemă care
necesită prezenŃa dumnealui în altă parte, solicită respectos acordul Consiliului să poată
să meargă la această urgenŃă, de asemenea vreau să le mai comunic ceva d-le consilier.
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Dl Gheorghe Eugen: Trebuie să vă spun la ora 22, trebuie să fiu la
aeroport, i-am spus d-lui preşedinte că, ştiu şi cunosc toate punctele de pe ordinea de zi,
cu care sunt de acord, în situaŃia în care dvs. veŃi fi de acord cu solicitarea mea, vă
mulŃumesc anticipat.
Dl Dina: Există obiecŃiuni? Nu. Vă mulŃumesc domnul consilier şi noi vă
mulŃumim pentru prezenŃă.
Aici nu sunt pe deplin lămurit, la Serviciul Biroul Unic, dacă are atribuŃiuni de a
transmite la Registrul ComerŃului documentaŃii depuse de solicitanŃi pentru rezervări de
nume, poate să fie aşa, poate să fie, dar nu ştiu dacă au?
Da. Deci Biroul Unic are competenŃă, deci să preia şi să transmită la Registrul
ComerŃului pentru rezervare. MulŃumesc. Mergem mai departe.
Tot aici, puŃin mai jos, se numeşte aşa: “Primeşte şi înregistrează în registrul
special procesele verbale de amendă, după care le expediază către Serviciul Public
pentru FinanŃe Publice Locale;” ştiŃi cumva despre ce fel de amenzi este vorba? Adică
oricine poate să vină să depună la noi un proces verbal de amendă?
D-na Bălan Angela: Deci, ele vin prin poştă de la societăŃi, vin pe adresa
Primăriei şi noi le dăm mai departe.
Dl Dina: Am înŃeles, şi atunci nu crezi că este necesar să facem o
explicitare. Dacă ne ajutaŃi cu o formulare, dat fiind faptul că ...
D-na Bălan Angela: Exact aşa. ......... registrul special procesele verbale.
Dl Dina: Deci, atunci sosite .... Deci “Primeşte şi înregistrează în registrul
special procesele verbale sosite prin corespondenŃă.
D-na Surulescu: Sosite cu destinaŃie greşită.
Dl Dina: Nu, nu nu, că vin la noi.
D-na Surulescu: Păi nu ar trebui să se ducă la Taxe şi Impozite?
Dl Dina: Deci, adăugăm „procese verbale de amendă sosite prin
corespondenŃă”, aşa este corect? Da.
D-na Andrei: Dar pot fi primite şi fără … numai prin corespondenŃă?
Dl Dina: Da, că vin cu trimetere specială, cu confirmare, da.
Amendamentul d-lui Dina, voturi pentru, vă rog frumos. Pentru?
Serviciul Tehnic: 21.
Dl Dina: 21, mulŃumesc. Mergem mai departe.
Aici aş avea nevoie de o precizare suntem la Art. 29. Art. 29 care se referă la
Serviciul RelaŃii Publice în Teritoriu, şi aici se face vorbire, la un moment dat, despre
faptul că: „Primeşte şi înregistrează petiŃiile formulate de cetăŃeni şi le transmite, prin
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curier, către registratura Primăriei;” deci este vorba de Timişoara, de ce avem acolo, de
...... , despre asta este vorba? Registratura Primăriei, asta este problema mea, că nu se
precizează nicăieri unde este registratura, care-i registratura. Atunci Biroul Unic
funcŃionează ca registratură generală? Da. Atunci poate ar fi bine să avem o precizare în
cadrul Biroului Unic, că funcŃionează ca registratură generală. Atunci o să-l rog pe dl
łambrea, până tot aşa datoria 1, datoria 2 acum. Să ne găsiŃi şi nouă unde să inserăm la
Biroul Unic că are activitate de registratură generală, da?
Din Sală: Un nou aliniat, are activitate...
Dl Dina: Nu, lasă că suntem aici, suntem la RelaŃii Publice, îl rugăm pe dl
Director şi la sfârşit ...
Dl Constantin, da.
Dl Constantin: Participă la adunările generale, nu participă nimeni
domnul Dina, nu face nimic, suntem nuli şi neaveniŃi, Primăria nu face nimic pentru
asociaŃii.
Dl Dina: Da. Atunci am o propunere constructivă, să lăsăm acest aspect, îl
reŃineŃi şi îl dezvoltaŃi la secŃiunea „diverse, întrebări, interpelări”. SunteŃi de acord?
Dl Constantin: Exact. Da.
Dl Dina: Vă mulŃumesc, mergem mai departe.
Am ajuns la Arhitectul Şef, Departament Arhitect-Şef. Arhitectul-Şef, mai jos
AtribuŃii Specifice; şi spune la un moment dat la primul paragraf, “cu precizarea
sarcinilor pe care le presupune fiecare funcŃie de execuŃie”. Dar de conducere nu? Adică
trasează sarcini numai personalul de execuŃie, dar de conducere nu? ConsideraŃi că este
corect să introducem şi funcŃiile de conducere? Da?
Pentru funcŃiile de execuŃie sau funcŃiile din subordine, dacă punem, punem
execuŃie şi conducere sau funcŃiile din subordine.
Dl Anton, amendament.
Dl Anton: “pe care le presupune fiecare funcŃie din subordine”.
Dl Dina: Deci “pe care le presupune fiecare funcŃie din subordine”.
Voturi pentru, vă rog.
Serviciul Tehnic: 23.
Dl Dina: 23, vă mulŃumesc. Mergem mai departe.
Şi aici ca aspect de generalitate, este singurul loc, în care apare stipulat în R.O.F.
numai la Arhitectul Şef, că dumnealui “elaborează pentru fiecare subordonat fişele de
post” în rest nici un alt şef serviciu, compartiment, direcŃie, nu mai are aceste
atribuŃiuni. ConsideraŃi că acestea trebuiesc extinse la toŃi şefii?
D-na Surulescu: Obligatoriu.
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Dl Dina: Atunci rugăm ... Deci dacă mi-o pui într-un singur loc, eu întreb,
dacă trebuie peste tot? Dacă nu, atunci o scoŃi de aici şi este prin efectul legii. Păi vedeŃi
dacă citeaŃi vă lămureaŃi dvs. mai înainte.
Deci cum credeŃi că este optim, DirecŃia Resurse Umane?
Deci elaborează pentru fiecare subordine ..., deci îi scoŃi d-lui Arhitect Şef să
elaboreze asta şi-o pui la sfârşit pentru toŃi şefii, pentru toate persoanele cu funcŃie de
conducere să elaboreze fişe de post? Trei datorii aveŃi la noi.
Mergem mai departe. Pe acelaşi principiu, dl Arhitect Şef din proprie iniŃiativă a
pus că participă la toate şedinŃele de consiliul local, dar avem şi prevederea generală la
sfârşit că se participă la şedinŃe de consiliul local, toŃi şefii participă la şedinŃă. Atunci o
lăsăm aici sau o lăsăm doar la prevederea de la sfârşit cu caracter general?
Dl ............. Caracter general.
Dl ............ O scoatem.
Dl Popescu Marius: După caz.
Dl Dina: Da, scrie. La sfârşit, la dispoziŃii finale scrie că au de a face cu
şedinŃa, da. Atunci stimaŃi colegi, eliminăm acest alineat cu: “Participă la toate şedinŃele
Consiliului Local al Sectorului 6 care au drept scop dezvoltarea urbană şi amenajarea
spaŃiilor publice”.
Dl Viceprimar: Corect.
Dl Dina: Da? Domnul Marius Popescu, amendament?
Dl Popescu Marius: Da.
Dl Dina: Voturi pentru?
Serviciul Tehnic: 22.
Dl Dina: 22 MulŃumesc. Dl Popescu Adrian.
Dl Popescu Adrian: La cele generale, dacă tot am spus obligativitatea să
participe la toate şedinŃele, poate apare pe undeva şi obligativitatea de a răspunde în
scris la toate întrebările şi interpelările, pentru că niciodată nu s-a mai răspuns în
ultimele vreo două, trei luni, poate apare acolo sau dacă nu apare obligativitatea,
obligativitatea şi dacă nu face să fie sancŃionat într-un fel, deci să-i obligativitatea şi
dacă nu face ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic, deci uitaŃi-vă poate prindeŃi şi
chestia aceasta, pentru că noi ....
Dl Dina: Mai avem puŃin şi ajungem şi la dispoziŃii finale. Da. Şi eu vă
mulŃumesc d-le consilier. Zice aşa, undeva la Arhitectul Şef, la atribuŃii specifice,
undeva pe la mijlocul acestor atribuŃii spune: „Asigură, în colaborare cu DirecŃia
InvestiŃii, execuŃia proiectelor de urbanism şi arhitectură finanŃate din bugetul local,
asigură controlul urmăririi execuŃiei pe şantier şi recepŃionarea lucrărilor de execuŃie; ”
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aici din punctul nostru de vedere, există o suprapunere de sarcini. Atâta timp cât orice
astfel de lucrare, la DirecŃia de InvestiŃii are anexat prin achiziŃie publică un contract de
dirigenŃie de şantier, cum se spune pe româneşte, sau consultanŃă la derularea investiŃiei,
nu cred că este oportun ca Arhitectul Şef să vină şi el la rândul lui pe diriginte de şantier
sau ...
Dl Popescu Marius: Nu, nu, nu.
D-na Surulescu: Să verifice dacă respectă P.U.D.-ul, P.U.Z.-ul.
Dl Dina: Păi, nu. Aici se spune ca el să meargă pe şantier şi să urmărească
execuŃia pe şantier a unui lucrări de investiŃie.
Dl Popescu Marius: La recepŃia finală, nu are ce să urmărească până
atunci, asta înseamnă.
Dl Anton: Proiectul de urbanism pe care noi l-am ..., nu, asta înseamnă.
Dl Dina: Nu, execuŃia pe şantier. Iar execuŃia pe şantier este reglementată.
Dl Anton: Este reglementată de un proiect şi să verifice respectarea ....
Dl Dina: Şi avem oameni angajaŃi prin procedura de achiziŃie publică
special pentru dirigenŃia de şantier, domnul Anton. Îi angajez ... Nu este nimeni ca să ne
lămurească, dar eu vă spun că aşa este la InvestiŃii. Orice contract, că-i stradă, că-i
canal, că-i apă, că-i clădire, are dirigenŃie de şantier. Deci, am o consultanŃă la execuŃie.
Dl Anton: Da. Dar este normal şi Arhitectul să verifice.
Dl Viceprimar: RecepŃia finală n-o face Arhitectul Şef.
Dl Dina: RecepŃia este alta, eu zic, că-l trimeŃi pe teren că se execută o
lucrare.
Dl Moisă: Domnule preşedinte Dina, la investiŃii urmăresc calitatea
lucrărilor şi cutare, Arhitectul Şef urmăreşte reglementările pe care le-a dat, condiŃiile
pe care le-a dat în aviz.
Dl Dina: Nu, nu, nu. Mă scuzaŃi. Respectarea proiectului tehnic este
apanajul executantului şi este verificat de consultanŃa la execuŃie pe care o avem separat
plătită. UitaŃi, Daniela Ciulei, fostă Ciulei actual Andrei, vă lămureşte că a gestionat
astfel de contracte. Deci dirigenŃia de şantier este pe .... şi asta face, vine şi spune: a ieşit
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3 milimetri din proiect, ai făcut stratul de fundare mai scurt, n-ai respectat straturile, ai
pus doar 15 cm de ..... în loc de 20.
Dl Moisă: Dar eu nu văd nimic rău, că ziceŃi, că în colaborare cu DirecŃia
de InvestiŃii.
Dl Dina: Îi daŃi atribuŃiuni care exced obiectul lui de activitate.
Dl Popescu Marius: ObligaŃia lor este să aprobe documentaŃia şi să asiste
la recepŃia finală. Nu le mai ..... altceva pe spate, că nu are sens.
Dl Dina: Deci nu trimitem Arhitectul Şef la faze determinante, la
măsurători, la alte măsurători, la trasări ...
Dl Popescu Marius: În nici un caz Arhitectul Şef nu se duce la aşa ceva.
Dl Dina: Da, da. UitaŃi că a venit dl Preda. Dl Preda, bună seara.
Dl Popescu Marius: În general ...
Dl Dina: Numai puŃin, avem personal de specialitate. Dl Preda, vă rugăm
frumos să ne luminaŃi şi pe noi. Avem o prevedere în R.O.F., nu la dvs., la Arhitectul
Şef, prin care i se solicită să fie prezent la toate investiŃiile şi să urmărească executarea
pe şantier a lucrărilor. Eu am spus că pentru executarea lucrărilor avem contracte
separate, adjudecate de consultanŃă, de dirigenŃie de şantier şi că nu este nevoie să vină
Arhitectul Şef, la trasare, la fundare, la ..., să verifice toate aceste lucruri. Trebuie să
vină Arhitectul Şef să vă facă aceste lucruri?
Dl Preda: Nu.
Dl Dina: Nu. Vă mulŃumesc. HaideŃi să scoatem acest lucru, stimaŃi colegi.
Dl Tulugea: Domnule preşedinte, regulamentul acesta în ansamblu lui este
unul din regulamente care fiecare compartiment şi le-a propus. Dacă Arhitectul Şef vrea
să urmărească cum se execută o lucrare pentru care el a elaborat autorizaŃia de
construire, nu ştiu dacă putem noi, şi este dreptul nostru ca şi consilieri să scoatem ceea
ce şi-a propus el ca să facă în compartimentul lui.
Dl Viceprimar: Îşi depăşeşte atribuŃiunile.
Dl Dina: Nu are atribuŃiuni în domeniul controlului calităŃii.
Dl Tulugea: Cum să nu aibă atribuŃiuni?
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Dl Dina: El vine la sfârşit la recepŃii finale.
Dl Tulugea: Nu este vorba de calitate, de respectarea autorizaŃiei de
construire.
Dl Dina: Nu, el nu. Disciplina în construcŃii de la PoliŃia Locală constată
inadvertenŃe între lucrarea de pe teren şi conŃinutul autorizaŃiei.
Dl Tulugea: Şi dacă el se duce cu un subaltern de la Disciplina în
construcŃii sau de la .... se duce pe şantier, care este problema.
Dl Dina: Atunci, putem să asumăm că este o greşeală ca dl Arhitect Şef,
toată ziua cu DirecŃia de InvestiŃii să fie pe teren şi să urmărească toate lucrările de
investiŃii.
Dl Tulugea: Ei n-o să fie, hai să nu ...
Dl Dina: Păi aşa scrie, şi atunci eu înŃeleg că ...
Dl Tulugea: Eee. Toată ziua. În fiecare zi de dimineaŃa până seara, scrie
acolo?
Dl Dina: Vorbeşte de totalitatea lucrărilor, vorbeşte cu caracter general.
Dl Tulugea: Păi da. Şi acolo unde consideră, se duce să vadă. Care-i
problema?
Dl Dina: Deci, controlul urmăririi execuŃiei pe şantier.
Dl Tulugea: Poate este necesar să se ducă.
Dl Popescu Marius: Ei nu fac faŃă cu autorizaŃiile, le dăm sarcina asta pe
spate.
Dl Dina: Asta vreau să zic, noi avem oameni puŃini ....
Dl Tulugea: Dar nu dăm noi sarcină, ei şi-au propus
Dl Popescu Marius: Noi nu putem şti că nu este nimeni de faŃă aici.
Dl Constantin: Domnule preşedinte, toate lucrările care se fac în teritoriu
nu sunt controlate de Primărie, vine Apa Nova sparge, vin cei de la gaze sparg.
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Dl Dina: PuteŃi fi amabil să păstraŃi pentru întrebări, interpelări, diverse, că
de la asta-i este vorba. Da, vă mulŃumesc. PăstraŃi şi aceasta a doua intervenŃie pentru
întrebări, interpelări, diverse. Vă mulŃumesc anticipat.
Revenim. Eu am considerat inoportun să pui prin R.O.F. pentru că, când ai pus în
R.O.F. l-ai obligat să se ducă la toate astea, ori nu este obiectul lui de activitate.
Bun, atunci voi şti pe cine trag la răspundere alături de ... şi pe Arhitectul Şef
dacă nu este în regulă. Eu consider că nu este oportun, ceilalŃi colegi au alte puncte de
vedere, vă rog frumos. Deci, lăsăm Arhitectul, obligativitatea, că R.O.F.-ul este
imperativ, să meargă pe teren la orice lucrare de investiŃii?
D-na Surulescu: Nu-l încărcaŃi cu atribuŃii suplimentare.
Dl Dina: Bun. Atunci voi supune la vot acest amendament.
HaideŃi să fim puŃin atenŃi la reprezentantul Prefecturii.
Dl Sunică: Trebui să faceŃi diferenŃă între obligaŃie şi drept. AtenŃie, dacă
spuneŃi că este o obligaŃie atunci într-adevăr Arhitectul terebuie să fie la fiecare lucrare,
la fiecare fază de execuŃie a lucrării. Dacă este un drept al Arhitectului atunci se duce
când vrea dânsul. Atunci atenŃie, plus că drepturile Arhitectului sunt stabilite prin lege
nu i le putem îngrădi şi nici extinde, avem Legea nr. 50, avem Legea nr 10/95, da
............ şi alte acte normative. Deci, dacă prevederea aceasta din R.O.F. este interpretată
şi formulată în sensul de obligaŃie trebuie să o nuanŃaŃi, dacă este formulată ca un drept
atunci dânsul va decide când se duce la zona respectivă unde se lucrează şi ce măsuri
intervin acolo.
Dl Dina: Bun. Deci înŃeleg aşa: dreptul dacă este conferit printr-un act
normativ cu putere superioară unei hotărâri de consiliu, este foarte bine, nimeni nu
poate să interzică acest drept. Dar din punctul meu de vedere, aici, când spui că asigură,
trebuie să faci acest lucru şi este un imperativ. Bun, atunci propunerea de amendament
...
Dl Moisă: Domnule preşedinte, haideŃi să spunem cum a zis dl Director:
„în colaborare cu DirecŃia cutare, poate participa la urmărirea”, nu mai este imperativ,
se duce dacă vrea.
D-na Surulescu: Conform legislaŃiei în vigoare.
Dl Moisă: Da. Deci, în colaborare, fără .... „în colaborare cu DirecŃia
InvestiŃii poate participa la urmărirea execuŃiilor”.
Dl Dina: Bun. Deci, amendamentul d-lui Moisă este aşa: „în colaborare cu
DirecŃia InvestiŃii ...
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Dl Moisă: ... poate participa la urmărirea proiectelor de urbanism, prin
controlul sau ... prin controlul ...
Dl Dina: A pardon, suntem mai jos, scuze. ... asigură în colaborare ...
Dl Moisă: Nu asigură. Nu.
Dl Popescu Marius: A mai rămas ceva la sfârşit
Dl Dina: Păi asta zic, recepŃia este a ... recepŃia este.
Dl Moisă: Uite cum este scris acum, în colaborare cu DirecŃia ...
Dl Dina: Bugetul local, îl trimit şi la D.G.A.S.P.C., îl trimit şi la
S.P.F.P.L., îl trimit şi la ...
Dl Popescu Marius: Dar este controlul urmăririi, nu este controlul
execuŃiei. Controlul urmăririi. Cine urmăreşte?
Dl Dina: Urmăririi execuŃiei. ExecuŃia pe şantier, beneficiarul
Dl Popescu Marius: Cine de la noi îl urmăreşte?
Dl Dina: Avem aici Serviciul Derulare Contracte care au atribuŃiuni
specifice, dacă nu uitaŃi este dl director aici poate să ne confirme.
Dl Popescu Marius: Păi, atunci Arhitectul Şef controlează cum îi face
cineva datoria. Asta scrie: controlul urmăririi execuŃiei.
Dl Dina: Iarăşi, nu are treabă acolo.
Dl Popescu Marius: Alt sens. Deci nu controlează stadiul execuŃiei, ci
controlul urmăririi. Deci cine face urmărirea? Îl controlează pe cine face urmărirea.
Cine sunt? DiriginŃii de şantier sau cineva are contractul acela de consultanŃă, de ce nu-l
consulŃi, îl controlează pe ăla care face consultanŃă că nu îşi face treaba.
Dl Dina: Şi este ok să facă lucrul acesta pentru toate lucrările finanŃate din
bugetul local?
Dl .......: nu are nici o treabă, ăla este independent.
Dl Tulugea: Este vorba de arhitectură.
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Dl ...... : .................. atunci trebuie scoasă, de ce a rămas?
Dl Cursaru: Păi orice construcŃie înseamnă arhitectură.
Dl Popescu Marius: N-are voie, n-are atunci de ce-a rămas?
Dl Tulugea: Păi câte lucruri se fac domne finanŃate din buget local în
domeniul arhitecturii?
Dl ........ : Păi nu numai la ăsta, nu.
Dl Constantin: Vorbim de terŃi care fac lucrări în teritoriu, de Gaze, de
Apa Nova .... face ce vrea.
Dl .......: Nu, domnule, nu.
Dl Constantin: AsociaŃiile de proprietari începe să astupe ei, să pună
betoane. Nu se poate.
Dl Dina: Da! HaideŃi, să încercăm, să concluzionăm aici.
Deci, în colaborare cu DirecŃia InvestiŃii poate ...
Dl Moisă: ... participa la urmărirea proiectelor de urbanism ...
Dl Dina: Păi şi cu execuŃia proiectelor proiectelor de urbanism dinainte ce
facem?
Dl .........: Urmează după aceea.
Dl Dina: Păi, nu că sunt înainte.
Dl Moisă: poate participa la urmărirea execuŃiei, nu! proiectelor de
urbanism şi arhitectură finanŃate din bugetul local, ...
D-na Surulescu: Respectarea proiectelor.
Dl Moisă: Respectarea proiectelor. Poate participa la urmărirea execuŃiei
proiectelor.
Dl Bâldea: La respectarea.
Dl Moisă: La respectarea!
Dl Dina: VedeŃi dacă nu am ....... ordinea de zi, nu-l avem pe dl Arhitect
Şef.
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Dl Bâldea: Domnule preşedinte, dacă îmi permiteŃi, fiind vorba de lucrări
pe bani publici, nu poate, Arhitectul Şef participă. Deci, nu poate, participă pe bani
publici, chiar dacă ştiu că nu vă place Parlamentul, da! Nu avem voie să schimbăm o
uşă, ceva, fără viza Arhitectului principal al instituŃiei pe bani publici, da!.....
Dl Dina: Păi, da este vorba de viză, nu să se ducă Arhitectul să vadă.
Dl Bâldea: La vila lui nu ştiu care mă duc dacă vreau, dar la instituŃie
Arhitectul Şef, participă.
Dl Moisă: ............. am zis că dacă a zis dl Director că nu este imperativ, că
nu putem să spunem, dacă nu spunem este imperativ, dacă nu este imperativ nu se spune
asigură, nu?
Dl Tulugea: Dar, de când Regulamentul este imperativ?
Dl Moisă: Deci, să spunem, că poate participa la urmărirea execuŃiei
proiectelor de urbanism. Poate, domne, dacă vrea să se ducă, consideră că este unul
important din punctul de vedere al urbanismului şi vrea să vadă cu ochii lui de
specialitate, nu de la PoliŃia Comunitară sau de nu ştiu unde, se poate duce.
Dl Dina: Deci poate. Bun.
Dl Moisă: Scoatem, de acolo, controlul. Deci, după controlul urmăririi
execuŃiei şi gata.
Dl Dina: AtenŃie, acum, că dl Moisă formulează. Deci, în colaborare cu
DirecŃia de InvestiŃii poate ...
Dl Moisă: Deci, „în colaborare cu DirecŃia de InvestiŃii poate participa la
urmărirea execuŃiei proiectelor de urbanism şi arhitectură finanŃate din bugetul local”.
Şi dacă vreŃi o altă teză mai jos, cu aia că trebuie să participe obligatoriu la
recepŃie, probabil, nu?
Dl Dina: Aia la recepŃie, da. El sau persoana desemnată.
Dl Moisă: Bun. Da. PuneŃi o ală liniuŃă „participă la recepŃia lucrărilor de
execuŃie, ale ... tot aşa, proiectelor de urbanism, dacă acolo este imperativ. Nu? Deci,
prima am zis că este ok.
Dl Dina: Prima este ok, s-a înregistrat.
Dl Moisă: Şi a doua, dacă participă la lucrările de acolo, nu e poate că,
probabil că, acolo trebuie să participe la ... Nu? Domnul Preda dacă este aici?
Dl Dina: Partea intâia o avem ok.
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Dl Moisă: Acum teza a doua sau partea a doua de la articolul acesta.
Dl Dina: Deci partea întâia a fost formulată deja, până la controlul
urmăririi, voturi pentru? Amendamentul d-lui Moisă.
Serviciul Tehnic: 22.
Dl Dina: 22. MulŃumesc.
Dl Moisă: Partea a doua: participă la .....
Dl Dina: Până aici. Este înregistrat.
Dl Moisă: În continuare, de la capăt sau cum vreŃi, participă la recepŃia
lucrărilor de execuŃie ale proiectelor de urbanism cutare ...... menŃionate mai sus ...
Dl Gabor: Conform legislaŃiei în vigoare.
Dl Moisă: Conform legislaŃiei, o fi obligat, în comisia aia să fie. Dacă nu
este nu participă. Ca să nu zicem poate şi aici, că la recepŃie, totuşi, probabil că este ....
Dl Flămânzeanu: Să se adauge vă rog şi conform legislaŃiei în vigoare.
Dl Dina: Bun. Atunci, în continuare. Deci, „conform legislaŃiei în vigoare,
asigură controlul urmăririi execuŃiei pe şantier şi recepŃionarea lucrărilor de execuŃie”
Da? S-a înŃeles. Amendament dl Dina. Voturi pentru?
22 voturi pentru, da?
Serviciul tehnic: Da.
Dl Dina: Da. Mai zice aşa: “Asigură asistenŃă de specialitate pentru
verificarea la faŃa locului a imobilelor coproprietate privată ale Primăriei”. Avem astfel
de imobile coproprietate privată a Primăriei? Da, coproprietate privată a Primăriei, care
fac obiectul, staŃi numai puŃin, continuăm, “care fac obiectul unor procese de sistare a
stării de indiviziune”;
Dl Constantin: Nu este vorba de apartamente, adică locuinŃe, care aparŃin
Primăriei?
Dl Dina: Nu cred.
Dl Constantin: Păi, alea sunt că, altele nu avem.
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Dl Dina: Deci, repet, “Asigură asistenŃă de specialitate pentru verificarea
la faŃa locului a imobilelor coproprietate privată ale Primăriei, care fac obiectul unor
procese de sistare a stării de indiviziune”;
Asta este, bine, o lăsăm aşa dacă nimeni nu ştie!
Dl Constantin: Domnul Dina, care Primăria ......................................
Dl Dina: O fi aşa. Mergem mai departe. Înainte de paragraful
“responsabilităŃi”, antepenultima liniuŃă care spune aşa: atenŃie stimaŃi colegi, “Ńine la zi
harta sectorului şi evidenŃa tuturor documentelor de urbanism: P.U.G., P.U.Z., P.U.D.,
în acest caz trebuie să aibă şi sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti” şi dacă nu are
sprijinul, ce face?
D-na Surulescu: În cel mai rău caz colaborează, nu sprijinul.
Dl Dina: “Trebuie să aibă şi sprijinul”.
Dl Cursaru: Colaborând cu Primăria Municipiului .......
Dl Dina: În acest caz trebuie să aibă şi sprijin.
Dl Vlădoianu.
Dl Vlădoianu: Chiar nu există nimeni de la compartimentul Arhitectului
Şef, aici?
Dl Dina: Mai de la nici un alt compartiment n-a fost nimeni, da! Este dl
Vultur, mă scuzaŃi.
Dl Vlădoianu: HaideŃi să cerem nişte explicaŃii, nu? Să ne lumineze.
Dl Dina: Domnul Vultur, aveŃi idee? Vă rog frumos. “łine la zi harta
sectorului şi evidenŃa tuturor documentelor de urbanism: P.U.G., P.U.Z., P.U.D., în
acest caz trebuie să aibă şi sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti”.
Dl Vultur: Nu. Cu ajutorul Primăriei şi cu sprijinul Primăriei Municipiului
Bucureşti.
Dl Dina: Păi dacă nu îŃi dă sprijinul, ce faci?
Dl Vultur: Totdeauna noi trebuie să avem şi avizul lor.
Dl Dina: Asta am înŃeles. Eu nu pot să ....
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Dl Vultur: Noi facem pentru Sectorul 6, dar Municipiul Bucureşti ne ...
Dl Dina: Atunci, zicem aşa: În colaborare cu ...
Dl Vultur: În colaborare cu ...
Dl Dina: “În colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti Ńine la zi harta
sectorului şi evidenŃa tuturor documentelor de urbanism”.
Dl Vultur: În colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti.
Dl Dina: Deci, “În colaborare cu P. M. B. Ńine la zi harta sectorului”, da?
Amendament dl Cursaru. Voturi pentru?
Serviciul Tehnic: 21.
Dl Dina: 22. Mergem mai departe.
Aici, tot la responsabilităŃi, ultima liniuŃă. “ Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite
prin lege”. Consider că dacă menŃionăm hotărâri de Consiliu Local, DispoziŃii de
Primar, de Sector, atunci să punem şi hotărâri de consiliu general şi dispoziŃii de Primar
General, cu relevanŃă. Deci adăugăm: “hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziŃii ale
Primarului de sector, hotărâri de consiliu general şi dispoziŃii ale Primarului General”.
Dl Flămânzeanu amendament. Voturi pentru?
Serviciul Tehnic: 21.
Dl Dina: 21. MulŃumesc. Bun. Am terminat cu Arhitectul Şef şi revin la o
întrebare pe care am adresat-o înainte de discuŃia proiectului. Şi am întrebat: dacă există
vreo entitate care nu este tratată în mod direct, dar este amintită de mai multe ori? Şi
facem aici referire la instituŃia Directorului Executiv. Directorul Executiv figurează pe
organigramă, are căsuŃa lui, nu este tratat în R.O.F., dar este menŃionat la: Cadastru,
Fond Funciar se subordonează Directorului Executiv, Patrimoniu se subordonează
Directorului Executiv, Analiză şi Aviz de Conformitate se subordonează Directorului
Executiv. Deci, avem o problemă, Directorul Executiv nu este tratat în R.O.F., dar
există entităŃi pe care el le coordonează, Deci, n-avem, cum avem Arhitectul Şef,
n-avem şi Directorul Executiv, care ce face, ce atribuŃii, ce coordonează.
Dl Popescu Marius: Păi întreabă-l.
Dl Dina: Eu întreb, eu îl văd, îl ştiu, îl cunosc, mulŃumesc. Da, trebuie aici.
Dl Moisă: Domnule preşedinte, staŃi un moment, acum faceŃi o chestie
absolut indusă incorect.
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Dl Dina: Nu.
Dl Moisă: Deci, noi vorbim de compartimente, de servicii şi de directorii,
iar Arhitectul Şef este o instituŃie, este un compartiment.
Dl Dina: Exact.
Dl Moisă: Deci nu poate fi asimilat cu Directorul Executiv.
Dl Dina: Nu, nu. Directorul ... Numai puŃin. Personalul, vreau şi eu o
organigramă să-i arătăm d-lui Moisă, că Directorul Executiv există pe organigramă întro căsuŃă a lui proprie şi dixtinctă. Şi nu vorbim despre el în acest R.O.F., decât
tangenŃial, că Serviciul Cadastru Fond Funciar se subordonează lui, că Patrimoniu se
subordonează lui.
Dl Moisă: Domnule preşedinte, hai să luăm intervenŃia ...
Domnule preşedinte, eu mă raliez la intervenŃia d-lui Tulugea, care a spus foarte
clar, că acest regulament este un summum al capitolelor propuse de fiecare serviciu sau
direcŃie în parte.
Dl Dina: Aşa este. Sunt de acord întru totul cu dvs.
Dl Moisă: Atunci hai să dăm şi noi girul cât de cât acestor compartimente
şi acestor oameni care l-au făcut, să se ...
Dl Dina: Bun. Am înŃeles, sunt de acord cu dvs. să dau girul, dacă dvs. în
acest moment îmi spuneŃi că, o entitate prevăzută pe organigramă nu este menŃionată în
R.O.F. ca atare. Dacă îmi spuneŃi că sunteŃi de acord mergem mai departe.
Dl Moisă: Păi, nu. Despre ce este vorba? Cum adică?
Dl Dina: Despre Directorul Executiv care ca şi Arhitectul Şef are o căsuŃă
pe organigramă.
Dl Moisă: Bun, în unele este menŃionat şi în unele nu. Deci
compartimentele respective, şefii lor n-au considerat necesar să detalieze chestia asta.
Dl Dina: Păi, nu trebuie să detalieze, domnul meu, trebuia să ai un capitol
distinct, Directorul Executiv care: se subordonează Arhitectului Şef, are în suborbine
una, două, trei servicii şi are următoarele atribuŃii.
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Dl Moisă: Cred că exageraŃi, pe cuvânt, cred că exageraŃi. HaideŃi să
trecem mai departe ...
Dl Dina: HaideŃi, să ascultăm atunci Personalul, vă rog eu frumos. Dacă
este corect să ai Director Executiv acolo şi să nu spui nimic despre el, decât tangenŃial.
D-na Surulescu: Înseamnă că nu are nici fişă de post, dacă nu are atribuŃii
în R.O.F.
Dl Dina: MediaŃi poziŃiile d-le Moisă, vă rog.
Dl Bâldea: Domnule preşedinte, nu vreau să repet ce a spus dl Moisă şi a
spus absolut corect.
Dl Dina: Nu repetaŃi, spuneŃi altceva, vă rog.
Dl Bâldea: Deci, o entitate, da! Un serviciu, un departament are R.O.F. iar
un director ...
Dl Dina: Nu. Are o părticică într-un regulament.
Dl Bâldea: LăsaŃi-mă domne. Iar Directorul Executiv are fişa postului,
domne. Deci, fişa postului şi R.O.F., sunt două noŃiuni distincte.
Dl Dina: Bun. Şi atunci ajung la Directorul ....
Dl Bâldea: Regulamentul este pentru un colectiv de oameni, iar fişa
postului este pentru individ. Directorul Executiv este un individ, nu este o instituŃie.
Dl Dina: Dar, Arhitectul Şef este şi el un individ? Directorul DirecŃiei
AdministraŃie Publică de ce are rubrică şi Directorul Executiv n-are? De ce are pagini
întregi despre ce face şi cum face şi alt director nu are? LămuriŃi-mă dvs.
Dl Bâldea: Nu, nu v-am putut urmări, nu ştiu ce compartiment ...
Dl Cursaru: Sorine, te rog să repeŃi.
Dl Bâldea: Chiar vă rog să repetaŃi. HaideŃi ca să vedem care e realitatea
dvs., spuneŃi.
Dl Dina: Vă rog eu frumos, haideŃi să lăsăm totuşi pentru opinie să ...
Dl Bâldea: Păi lăsaŃi-o domne, că este foarte bine cum este pusă acolo.
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Dl Dina: DirecŃia Resurse Umane să ne spună. Numai puŃin, aveŃi răbdare
dl Cursaru. Domnul łambrea, vă rog.
Dl Moisă: Domnule preşedinte, haideŃi să nu compromitem şi restul
şedinŃei, asta se întâmplă acum, pleacă toŃi consilierii, nu ştiu dacă este o chestie voită
sau nu, hai să nu compromitem restul şedinŃei, vă rog frumos. Dacă aveŃi, aŃi studiat şi
eu ştiu că studiaŃi şi ne-aŃi demonstrat, vă rog, faceŃi propunerea, supuneŃi-o la vot, să
numai ... retoric, nu mai întrebăm retoric. Se poate sau nu? Domne aveŃi ..........
Dl Dina: Am înŃeles. Domnul Moisă, eu nu sunt în măsură să le fac eu
R.O.F.-ul, eu am întrebat, dacă trebuie să avem Director Executiv acolo? Şi aştept un
răspuns. Dacă îmi spune da, facem ce zice, dacă zice ....
Dl Moisă: Nu hotărăşte dânsul, domne, că dacă hotărea dânsul, îl făcea ca
lumea de la început.
Dl Cursaru: Dar nu propune el, domnul Moisă.
Dl Moisă: Păi, aia hotărâm noi, dacă dacă nu ......
Dl Dina: Domnul Moisă, îmi pare rău, vă contraziceŃi. Numai puŃin, d-na
Surulescu. Vă contraziceŃi. Până acum aŃi spus, că ei şi l-au făcut singuri, hai să le dăm
crezare. Acum veniŃi şi spuneŃi, nu domne, noi hotărâm. Deci cum facem?
Dl Moisă: ÎntrebaŃi-l pe dl de la Resurse Umane.
Dl Dina: Păi, îl întreb, aştept răspunsul. Dacă facem linişte poate îl auzim.
Dl Moisă: ........... Serviciul Cadastru
Dl Dina: Nu, dar coordonează toată activitatea asta, de pune cap la cap ......
Dl Moisă: Nu dânsul răspunde, nu este unul de la Cadastru ............. aŃi
spus aveŃi de făcut un amendament, făceŃi-l, supuneŃi-l la vot şi .....
Dl Dina: Dl consilier Popescu Marius.
Dl Popescu Marius: Ştiu că timpul a trecut şi suntem şi obosiŃi şi
surmenaŃi şi .... Nu, ca să nu vă enervez pot să-mi schimb şi viteza la vorbit. Da, să fim
mai liniştiŃi, puŃin aşa. Întrebări se pot pune către dl Director de la Resurse, răspunsul o
să-l primim la sfântul aşteaptă, că săracul ori nu ştie, ori nu poate. Dacă ne certăm între
noi, nu rezolvăm nimic şi mai avem decât două variante: ori suspendăm şedinŃa ori
încercăm să mergem mai departe sub o formă sau alta. Dacă luăm fiecare frază şi n-are
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cine să ne dea răspuns, tot nu facem nimic, Deci, trebuie să găsim o soluŃie la situaŃia
asta.
Dl Dina: Deci, punctul meu personal de vedere este că, trebuie să facem
ceva cu R.O.F.-ul ăsta dacă, s-a trimes spre aprobare şi iarăşi trebuie să fie şi el aşa întro formă oarecare, de concizie, de precizie, de claritate în exprimare, coordonarea lui cu
organigrama ...
Dl Popescu Marius: Ai dreptate, Sorine. Dar este un cumul de, cred eu,
R.O.F.-uri aici, ale fiecăror direcŃii şi Ńinând cont că, ne-au umplut de respect toŃi
directorii care au stat în faŃă să ne asiste, în afară de dl Director Tehnic, ce putem face în
situaŃia aceasta? Asta este ne-au umplut de respect ca întodeauna, au plecat că începe
meciul, acesta este respectul lor sau alte motivaŃii care le au. Tehnic, n-are ce să ne dea
dl director, un răspuns pe ce înseamnă DirecŃia Tehnică, nu poate, să fim sinceri, şi nu
este normal nici dl Director Vultur să ne dea o explicaŃie, acum are şi o motivaŃie
practică, abia a venit de două zile din concediu, nu trebuie să-l acuzăm pe omul acesta
că nu ştie ce conŃine proiectul respectiv. Încearcă să ne dea o explicaŃie, ...... ............
asta nu înseamnă partea lor. Dar la restul ce o să facem? Deci, ori îl acceptăm cum este
dat şi este cu multe greşeli şi de gramatică şi ortografie şi ai perfectă dreptate, nimeni nu
îŃi contestă observaŃia. Dar va trebui cumva să mergem mai departe şi se pare că, nu
avem decât şansa să aprobăm decât sub forma asta, că nu are cine să ne dea explicaŃii să
putem modifica ceva, ori suspendăm şedinŃa, nu are rost.
Dl Dina: Am înŃeles. Bun. Ca să mergem puŃinel mai departe. Vă
reamintesc şedinŃa în care s-a discutat R.O.F.-ul celălalt, şi acum spuneŃi-mi dvs.
obiectiv, dacă aŃi constatat vreo îmbunătăŃire a activităŃii de punere cap la cap a R.O.F.ului. Cred c-am avut aceleaşi discuŃii, pe aceeaşi natură, au trecut luni de zile şi îi dau
cuvântul d-lui CuŃurescu.
Dl CuŃurescu: Am şi eu o întrebare. În R.O.F.-ul care este în vigoare
acum, ce scrie la Directorul Tehnic?
Dl Dina: ÎntrebaŃi-l pe dl Director Tehnic.
Dl Viceprimar: Este Tehnic, acum este Executiv.
Dl CuŃurescu: Nu, dar există atribuŃii, există în R.O.F.?
Dl Viceprimar: Aşa ar fi trebuit.
Dl CuŃurescu: Atunci să se menŃină cel din vigoare, ce scrie acolo şi cu
asta basta.
Dl Cursaru: Nu puteŃi să-l menŃineŃi, îl adăugăm, că se face un nou
regulament.
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Dl Dina: Trebuie să adăugăm, că lipseşte.
Dl Cursaru: Trebuie să vedem ce este acolo, îl adăugăm.
Dl Moisă: Domnul preşedinte, văzând că tăcerea d-lui director, şi aşa, şi eu
îl înŃeleg, pentru că de fapt a fost asamblat, nişte piese luate de la alŃii, care este
răspunderea altora, vă rog frumos, dacă aveŃi un amendament, făceŃi-l să nu mai
pierdem timpul. SpuneŃi să se treacă Directorul Executiv la toate compartimentele, să
facem ceva, că mi se pare o chestie voită de-a trage de timp.
Dl Dina: Da, eu v-am spus că nu este la îndemâna mea şi nici a dvs. să-i
trasăm noi atribuŃiuni.
Dl Moisă: Atunci trecem mai departe.
Dl Dina: Eu am spus că trebuie să se regăsească acolo.
Dl Moisă: Atunci trecem mai departe, gata, trecem la Articolul următor, nu
suntem în stare îl lăsăm pe ăsta.
Dl Dina: Bun, atunci hai modificăm ... atunci propunem un amendament,
modificăm şi organigrama, facem amendament modificăm şi organigrama şi poate este
director Executiv.
Dl Moisă: Nu, nu. Aici se vede .... domnu, domnu coleg, haideŃi să nu vă
bateŃi joc de noi.
Dl Dina: R.O.F.-ul nu poate să fie decât în concordanŃă cu organigrama.
Dl Moisă: Domnule preşedinte, luaŃi-vă atribuŃiile în serios, întrebaŃi
articolul cutare, puneŃi-l la vot. Dacă e, deşi nu se procedează aşa.
Dl Dina: Păi, nu suntem la discuŃii pe Anexă
Dl Moisă: Deci, bun. La ăsta cu serviciul, puneŃi-l la vot şi gata trecem mai
departe. Ce să facem altceva.
Dl Dina: Serviciul, n-am ce să pun la vot, pot să-l laşi aşa sau să mergem
mai departe, fără să-l pun la vot.
Dl Moisă: Atunci ce facem? Ne punem întrebări băbeşti de astea până
mâine.
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Dl Dina: Nu sunt întrebări băbeşti.
Dl Moisă: Păi exact astea sunt, întrebări fără răspuns, retorice.
Dl Dina: Bun. Atunci mai aştept încă 20 de secunde un răspuns de la
Resurse Umane şi pe urmă mergem mai departe.
Dl Moisă: Hai, să spună. Vă rog frumos, faceŃi linişte şi haideŃi să
ascultăm. AveŃi domne să ne spuneŃi ceva?
Dl łambrea: Da. Deci, trebuie să existe Director de ExecuŃie la
departamentul Arhitect Şef.
Dl Moisă: Bun.
Dl łambrea: Şi că are ca atribuŃii, are în subordine anumite departamente
care sunt definite în fiecare serviciu.
Dl Moisă: Bun. Deci, la Arhitectul Şef să scrie că s-a consemnat, Serviciul
Tehnic să corecteze sau dânsul, să corecteze după şedinŃă, să adauge acolo .....
D-na Surulescu: ....................
Dl Moisă: Păi, ce să votăm, dacă nu spuneŃi nimic şi trebuie să treacă
timpul. Să votăm chestia asta, nu? Vă rog, supuneŃi la vot, să se treacă Directorul
Executiv la toate compartimentele la care este trecut în organigramă.
D-na Surulescu: Şi ca atribuŃii, conform fişei postului.
Dl Popescu Marius: Las-o aşa, până la noua organigramă .........
Dl Moisă: Deci, în R.O.F. reformulez foarte clar, în R.O.F. să se treacă
Director Executiv la toate compartimentele care figurează în organigramă şi, aşa,
DirecŃia Resurse Umane şi cu respectivii să se îngrijească să îi treacă acolo atribuŃiile
respective după şedinŃă.
D-na Surulescu: Conform fişei postului.
Dl Dina: Da. Voturi pentru amendamentul d-lui Moisă.
Dl Secretar: ChemaŃi-i pe domnii consilieri în sală.
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Dl Popescu Marius: Care? că au plecat acasă.
Dl Dina: Cât? 16, 16 voturi pentru.
Numai puŃin să concluzionez. Deci, o să avem de la DirecŃia de Resurse Umane
un addendum la acest R.O.F. care face vorbire, sub Arhitectul Şef, despre Directorul
Executiv, atribuŃii, competenŃe şi ce are în subordine. Şi acum dl Tulugea.
Dl Tulugea: Personal şi sper să mă înşel, cred că se trage de timp
intenŃionat pentru a se ajunge la un punct mort în care nu se mai poate continua şedinŃa,
dorinŃa fiind de a nu se aproba R.O.F.-ul. Am rugămintea la dvs. îndepliniŃi-vă aşa cum
trebuiesc atribuŃiunile de preşedinte de şedinŃă. Dvs. sunteŃi obligat să supuneŃi la vot
orice punct din R.O.F. şi aveŃi această libertate de a vota împotrivă şi de a nu fi de acord
cu ceea ce se supune la vot, restul colegilor poate să voteze. Vă rog frumos, haideŃi să
respectăm, ce naiba.
Dl Dina: Da. Mergem mai departe. Ajungem la Articolul 32 la DirecŃia de
AdministraŃie Publică Locală. DirecŃia de AdministraŃie Publică Locală, dacă vă aduceŃi
aminte discuŃiile de la organigramă, ni s-a promis că, aici cineva va acorda asistenŃă
juridică Consiliului Local. A fost organigrama, R.O.F.-ul a ieşit fără asistenŃa juridică a
Consiliului Local. Consilierii locali nu sunt obligaŃi să aibă studii juridice dar, există
obligaŃia legală să fie asistaŃi. Ni s-a promis că această direcŃie ne va asista în probleme
juridice, nu avem nici o prevedere în cadrul acestei direcŃii care să spună, cine ne asistă
juridic. Dacă dvs. consideraŃi că nu avem nevoie de asistenŃă juridică, mergem mai
departe.
Dl Moisă: Domnule preşedinte, deci, fac amendamentul să se treacă o
liniuŃă, „DirecŃia de AdministraŃie Publică Locală asigură asistenŃa juridică a consiliului
local”. Vă rog, supuneŃi la vot.
Dl Dina: Da, nu. Trebuie printr-un serviciu anume că, direcŃia în general
nu, printr-un serviciu.
Dl Tulugea: Nu ştiu, este treaba lui.
Dl Dina: Da, bine.
Dl Popescu Marius: Stabileşte el, direcŃia ....
D-na Surulescu: Prin persoana desemnată de Primar.
Dl Dina: AtenŃie la amendamentul d-lui Moisă să-l înregistrăm corect pe
bandă, vă rog.
Dl Moisă: Deci, suntem la DirecŃia de AdministraŃie Publică.
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Dl Dina: Da.
Dl Moisă: LiniuŃă „Asigură asistenŃa juridică a consiliului local prin dl
Secretar” este un serviciu, prin ce?
Dl Secretar: Serviciul AdministraŃie Publică Locală.
Dl Moisă: Prin Serviciul AdministraŃie Publică Locală.
Dl Dina: Voturi pentru amendamentul d-lui Moisă.
Serviciul Tehnic: 22.
Dl Dina: 22. Mergem mai departe.
DirecŃia de AdministraŃie Publică Locală, nu mi se spune, asigură o serie întreagă
de lucruri prin servicii, dar uită şedinŃele de dezbatere publică. Cine are atribuŃiuni în a
consemna, înregistra, elabora procesele verbale ale şedinŃelor de dezbatere publică,
generate de proiectele de hotărâri care impun acest lucru.
Bun. Amendament: Serviciul, la 32.1, „Serviciul AdministraŃie Publică Locală şi
AsistenŃă Juridică Secretar Sector 6 va asigura ...
Dl Moisă: ...întocmirea proceselor verbale...
Dl Dina: ... întocmirea proceselor verbale ale şedinŃelor de dezbatere
publică, aferente proiectelor ...
Dl Viceprimar: Generate de proiectele de hotărâri ale ...
Dl Dina: ... care impun acest lucru.”
Amendamentul d-lui Spiridon Demirel. Voturi pentru?
Dl Bâldea: Domnule preşedinte, scoateŃi „va”.
Dl Dina: „Asigură”, corect. Bravo. Da.
Dl Bâldea: Asigură, va! Întodeauna te duci într-un control ştie că „va”,
n-am asigurat, dar o să asigur de mâine, de poimâine, ce ......
Dl Dina: Este minunat. „Asigură”, aşa este.
Deci, nu va asigura, ci „asigură”, foarte bine. Aşa este. Deci, acum „asigură” da!
cu textul de dinainte, nu va asigura, ci „asigură”.
Voturi pentru? Amendamentul d-lui Bâldea.
Câte?
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Serviciul Tehnic: 22.
Dl Dina: 22. MulŃumesc. Mergem mai departe.
Dl Constantin: Să nu mai adăugaŃi nişte pagini acolo domne că ...
Dl Dina: Nu, domne că, R.O.F.-ul are doar 41, câte au dat ei, nu!
Da. Este o rubrică aici la Compartimentul AsistenŃă Tehnică a Consiliului Local,
„Redactează procesul verbal de şedinŃă pe baza înregistrărilor video”; avem înregistrări
video oficiale ale Primăriei? Pe care dvs. le prelucreze? Noi avem TV6.
Dl Viceprimar: Audio.
Dl Dina: Nu. Audio/video, zice aici.
D-na Andrei: Poate o să facem şi video. Casetele lor ajung acolo.
Dl Anton: Treburile se modernizează.
Dl Dina: StaŃi puŃin, zice: audio/video, ba da.
D-na Andrei: Audio sunt video, poate vine cu camera şi ne înregistrează ...
Dl Dina: Păi, am înŃeles. Dar eu am întrebat dacă este oficială prin noi,
deci dumnealor sunt o entitate a mass-media, nu sunt entitate proprie a noastră.
Dl Anton: Este audio ...........
Dl Dina: Da, am întrebat dacă avem întregistrări video ale şedinŃelor locale
şi avem nevoie de ele. Nu de alta.
Dl Tulugea: Avem, da. Data viitoare.
Dl Dina: Avem?
Bun, în momentul acesta redactează pe baza audio şi în viitor poate şi video.
Da. Mergem mai departe la 32.3 - Compartimentul ActivităŃi Electorale. Zice că:
de jos în sus, de la ultima în sus la a cincea: „Acordă sprijin institutelor de cercetare şi
sondare a opiniei publice pentru realizarea sondajelor, oferind spre consultare listele
electorale”. Să trecem aici că, şi consilieri poate să studieze listele electorale, de ce
numai un institut de sondare a opiniei publice?
Nu, ni-le cere nouă.
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Dl Tulugea: Sorine, dar tu ai dreptul ăsta prin lege, omule, prin statutul
tău.
Dl Dina: Deci, nu este cazul să ne acorde sprijin.
Mergem mai departe. Suntem la „DispoziŃii finale”. La „DispoziŃii finale”, avem
numai liniuŃe şi urmează la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, spune doar:
răspunde, răspunde, răspunde, răspunde, răspunde, reprezintă, semnaleză. Dar, cine face
aceste lucruri? Cine?
Dl Viceprimar: Fiecare ...
Dl Dina: Unde scrie?
D-na Andrei: Unde sunt astea?
Dl Dina: Deci, o liniuŃă distinctă şi spune răspunde, cine?
UitaŃi acolo spune, răspunde, răspunde, răspunde, răspunde, răspunde, reprezintă,
semnaleză, cine?
Dl Anton: Cine? Aparatul?
Dl Dina: Dacă vreŃi, toŃi salariaŃii Primăriei răspund, două puncte, face
enumerarea de răspund cu ăla de, deasupra le legi, şi reprezintă şi semnalează. PoŃi să i
le legi de deasupra de toŃi salariaŃii Primăriei, dar la forma prezentată nu ştim cine face
aceste lucruri.
Dl Viceprimar: Este prevederea mai sus, pentru toŃi salariaŃii Primăriei ...
Dl Dina: Nu, este o liniuŃă cu aceeaşi valoare.
Dl Viceprimar: liniuŃa
Dl Dina: Deci, liniuŃa. Deci, zicem aşa: toŃi salariaŃii Primăriei Sectorului
6, răspund .... Nu, toŃi salariaŃii Primăriei Sectorului 6, două puncte, liniuŃe, şi avem 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lucruri, da? Acesta este amendamentul. Da? Dl Anton, voturi pentru?
Dl Cursaru: Domnul preşedinte, sună urât, „toŃi salariaŃii”. SalariaŃii
Primăriei Sectorului 6 au următoarele responsabilităŃi, două puncte, răspunde,
cunoaşterea, cutare, cutare, cutare, ....
Dl Dina: Deci, rămân ... deci, nu „toŃi” rămâne „salariaŃii”.
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Dl Cursaru: Deci, n-avem cu ... „SalariaŃii Primăriei Sectorului 6 au
următoarele responsabilităŃi:”.
Dl Dina: Domnul Cursaru, amendament, scoatem „toŃi” şi rămân doar
„salariaŃii”. Voturi pentru? Cât?
Serviciul Tehnic: 22.
Dl Dina: 22. MulŃumesc. Megem mai departe.
Dl Moisă: „două puncte şi liniuŃe” în loc de...
Dl Dina: Da, da. Deci, „SalariaŃii Primăriei Sectorului 6, două puncte şi
liniuŃe, răspund, răspund, răspund...”şi se acordează nu „răspunde” ci „răspund. Acordul
gramatical mai jos cu răspund, răspund, răspund, răspund, reprezint, se semnalează”.
Megem mai departe. Aici doar o propunere de modificare a unui cuvât. La sfârşit,
Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare se realizează ca urmare a modificării
organigramei. Se actualizează sau se modifică, ca urmare a .... nu se realizează, ca
urmare a modificării. Da.
Deci, de jos în sus, a patra liniuŃă. De la final în sus, a patra liniuŃă:
„Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare se „realizează” ca urmare a modificării
Organigramei, sau ori de câte ori se impune”; se actualizează sau se modifică.
Domnul Moisă.
Dl Moisă: „se actualizează”
Dl Dina: „se actualizează”. Voturi pentru? Cât?
Serviciul Tehnic: 22.
Dl Dina: 22 pentru. MulŃumesc. Am terminat cu Anexa, votăm proiectul
de hotărâre în integralitatea sa. Voturi pentru?
D-na Surulescu: Parcă mai aveai ceva de adăugat.
Dl Dina: Mă scuzaŃi, mai are cineva ceva de adăugat?
D-na Surulescu: Şefii de serviciu care ...
Dl Dina: Aaoleo, dl director, trei formulări restante aveaŃi. Am uitat, îmi
cer scuze. MulŃumesc d-na Surulescu.
Dl łambrea: Am zis că, şefii de departamente, aşa cum sunt definiŃi ei,
vor întocmi fişele de post pentru subordonaŃi.
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Dl Dina: Primul amendament dl Spiridon, voturi pentru?
Dl Cursaru: În conformitate cu legislaŃiile în vigoare.
Dl Dina: Nu, nu, nu este bine aşa cum a zis .... Voturi pentru?
Serviciul Tehnic: 22.
Dl Dina: 22. Următorul.
Dl łambrea: Responsabili ai managementului calităŃii sunt conducătorii
departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6.
Dl Dina: Amendamentul d-lui Spiridon, voturi pentru?
Serviciul Tehnic: 22.
Dl Dina: 22. Mai aveam o problemă, a treia care era? Da. Bine. Rămâne
pentru R.O.F.-ul viitor, dacă nu mai sunt alte probleme, putem să supunem spre
aprobare proiectul în integralitatea sa? Da.
Voturi pentru, stimaŃi colegi?
Serviciul Tehnic: 22.
Dl Dina: 22 de voturi pentru, acest proiect a fost adoptat. Mergem mai
departe.
Dl Tulugea: Felicitări pentru operativitate!
Dl Dina: Mai rar aşa ceva, să ştiŃi.
Trecem la următorul punct: “Proiect de hotărâre privind aprobarea acordurilor
de funcŃionare pentru desfăşurarea de activităŃi economice pe raza Sectorului 6 şi a
regulamentelor de aplicare aferente”. StimaŃi colegi eu înainte de şedinŃă i-am făcut
domnului Primar o propunere de retragere de pe ordinea de zi. Domnul Primar a zis să
stăm să îl dezbatem ca şi pe ROF.
Dl Stan: Bă ai înnebunit?
Dl Dina: Nu. Mergem mai departe. ConsideraŃii generale pe această temă?
Şi voi pleca de la ceea ce se invocă în preambulul hotărârii că le întemeiem pe OG
99/2000 republicată. Şi o să vă dau citire din OG 99/2000 republicată care este incidenŃa
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autorităŃii publice locale. Art. 6 alin. 2 spune aşa: exercitarea activităŃii de
comercializare în zone publice este supusă acordului autorităŃilor administraŃiei publice
locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti după caz, cu respectarea
regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism. Reiese de aici că noi
putem să dăm nişte acorduri doar celor care comercializează în zone publice. În acest
moment noi solicităm acest aviz tuturor entităŃilor din Sectorul 6, fie că sunt pe o
propritate privată într-o curte să zicem am un magazin, am o frizerie, am un coafor, am
un magazin de ace, de undiŃă da, ei sunt pe domeniu privat persoane fizice sau juridice.
Legea spune doar persoane care fac activităŃi de comercializare în zone publice.
Dl Moisă: Domnule preşedinte. Poate să fie de o sută de ori privat. Dacă
are magazin este zonă publică.
Dl Dina: Da.
Dl Moisă: Deci, nu poate să interzică nimănui să intre acolo. O fi privat.
Deci face o activitate publică şi este o zonă publică magazinul lui. Cât o fi de privat, e
zonă publică.
Dl Dina: Pe rând. Dl Avramescu, pe urmă serviciul administraŃie publică.
Dl Avramescu: Dl Moisă, îmi fac eu magazin doar ca să vă demonstrez că
nu intraŃi în el. E magazinul meu intră cine vrea acolo. E o definiŃie foarte clară a
publicului şi privatului.
Dl Moisă: Pentru magazinul ăla personal nu veŃi lua autorizaŃie niciodată.
Dl Avramescu: Un magazin este o zonă privată domnule Moisă. Este o
definiŃie foarte clară a ceea ce înseamnă public şi privat în România.
Dl Dina: Numai puŃin. Domnilor consilieri haideŃi să nu... Vă dau cuvântul
tuturor fără nici o problemă, haideŃi să vorbim pe rând pentru acurateŃea procesului
verbal care se va...Domnul Moisă şi după aceea administraŃia publică.
Dl Moisă: Deci este vorba de activităŃi publice, de activităŃi publice.
Acesta este comerŃul. Cine îşi face magazin să stea cu nevastă-sa şi cu copiii în el foarte
bine, dar nu să îi dăm noi autorizaŃie. Indiferent. Că este pe domeniu public, păi îşi face
magazin privat pe domeniu public, pe care la concesionat. Nu poate să interzică cum a
zis domnul Avramescu că îi interzici, păi îi interzici când ai un magazin pe care ai luat
autorizaŃie pentru el ca să funcŃionezi pentru o activitate publică deci de comercializare,
cum poŃi să spui că e privat că nu poti să... A, poŃi să nu îi vinzi lui ăla la preŃul, decât la
preŃul care îl vrei acolo este aspectul privat.
Dl Dina: Bun. ConsideraŃi că dacă magazinul de la mine din curte este
public şi eu nu-l deschid poate să mă oblige să îl deschid cineva, că e public?
Dl Moisă: Dacă aveŃi un orar de funcŃionare şi nu îl respectaŃi, asta este o
condiŃie din acord. Nu îl respectaŃi atunci vă retrage autorizaŃia.
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Dl Dina: Eu în fiecare zi pun pe uşă “inventar”, că este obligaŃie legală să
fac inventar şi nu este prins în...........
Dl Moisă: HaideŃi să nu ne jucăm. Sunt nişte condiŃii de funcŃionare, dacă
vrei să îŃi faci magazin să te joci cu el, te joci cu el nu vii să iei acord.
Dl Dina: Bun. HaideŃi să avem o părere a serviciului administraŃie publică.
Dl Leth: Nu se închid mai mult de trei zile la rând scrie tot în 99.
Dl Dina: Da. SolicitaŃi cuvântul, ridicaŃi mâna şi vi-l acord cu cea mai
mare plăcere domnul Leth. Dar acum lăsaŃi vă rog frumos administraŃia publică.
AdministraŃie Publică: Bună seara. Misleanu Ana-Maria de la
administraŃie publică locală. Cred că se face o mică confuzie aici, între domeniu public
şi zonă publică. Cum a spus şi domnul Moisă zona publică este cu totul altceva. În
momentul în care noi am deschis un magazin evident că este o zonă publică. Deci nu
este vorba de domeniu public.
Dl Dina: Eu nu vorbesc de domeniu public. Eu vorbesc de proprietatea
privată a unei persoane fizice care şi-a făcut un magazin la el în curte şi are autorizaŃie
de construcŃie…
Misleanu Ana-Maria: Şi-a făcut magazin are coduri CAEN care trebuie
să le facă cumva. Asta presupune ca publicul să ajungă la el, este zonă publică.
MulŃumesc.
Dl Bâldea: Proprietatea privată zona-i publică ce este greu aşa?
Dl Dina: Proprietatea publică zona-i publică, am înŃeles. Bine. Mergem
mai departe. Din partea iniŃiatorului cine poate să mai răspundă la întrebări? Domnul
Dafin vă mulŃumesc.
Prima întrebare: avem trei acorduri de funcŃionare cu trei regulamente diferite ca
titulatură, dar în esenŃă ele 85-90% din prevederi sunt aceleaşi. De ce aŃi considerat că
este mai bine să avem trei decât să avem o singură…numai puŃin, puŃină răbdare să
termin ca să vedeŃi ce a-şi fi vrut să spun. De ce nu am avut un singur acord de
funcŃionare în care după caz de puneau diverse bife şi un singur regulament care după
caz avea mai multe aspecte. Dacă e aia faci aia, dacă este cealaltă faci cealaltă.
De asemenea, formularul de acord de funcŃionare face vorbire despre un director.
Care director? Face vorbire despre un şef de birou. Care birou? Ăla de pe dreapta, ăla
de pe stânga, de la etajul unu de la etajul doi.
Dl Dafin: Ca să fie mai uşor de regăsit în baza de date am făcut trei
formulare: domeniul public, activitate sezonieră şi cele normale, acord de funcŃionare
normal pentru toate firmele. Au fost opt până acum, multe din ele se suprapuneau, pe
domeniul public erau vreo trei, patru chiar şi mă rog trebuia…
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Dl Dina: Deci dvs. susŃineŃi că vă este mult mai uşor să lucraŃi aşa. Cu trei
rof-uri, cu trei…
Dl Dafin: Nu cu trei rof-uri, cu trei..
Dl Dina: Trei regulamente aveŃi ba da, scuze trei regulamente scuze. Trei
regulamente, trei tipuri de autorizaŃii. Am înŃeles. Da. Referitor la care director şi care
şef de birou?
Dl Dafin: Şef birou sunt eu..
Dl Dina: Nu n-aŃi înŃeles. Şef birou, pe organigramă avem multe birouri şi
directori avem mai mulŃi directori în primărie. ConsideraŃi necesar să precizaŃi pe
acordul de funcŃionare birou cum aŃi semnat aici la, birou cum se numeşte ăla activităŃi
comerciale, şef birou activităŃi comerciale şi director direcŃia administraŃia publică.
Dl Dafin: Sigur, conform rof. E adevărat.
Dl Dina: Da. Facem aceste lucruri da.
Dl Dafin: Sigur, sigur.
Dl Dina: Amendament dl Dina: să se treacă pe anexa la fiecare model de
aviz director administraŃia publică şi şef birou autorizaŃii cu titulatura de rigoare. Da?
Voturi pentru vă rog frumos. Tehnicul? 22.
Dl Dafin: Altă întrebare: această activitate de aprobare, de eliberare acord
de funcŃionare până în momentul acesta este reglementată printr-o hotărâre de consiliu
local?
Dl Dafin: Sigur. Prin hotărârea 19/2005.
Dl Dina: Bun. Întrebarea următoare este de ce nu o abrogaŃi în finalul
acestei hotărâri? De ce instituim un tratament dublu? Nu se poate să avem două hotărâri
care să guverneze materia aceloraşi acorduri.
Dl Dafin: E o modificare la proiectul iniŃial.
Dl Dina: Păi nu aŃi spus că modificaŃi. Deci, nu este un proiect de
modificare a unui alt proiect. Este un proiect nou care creează o dublă reglementare.
Dl Moisă: Domnule preşedinte, haideŃi să depăşim.
Dl Dina: Da.
Dl Moisă: Vă rog să daŃi pe calculator mai jos.
Dl Dina: Proiectul de hotărâre da?
Dl Moisă: Proiectul de hotărâre mai sus ca să ajungem la ultimul articol.
Dl Dina: Articolul este articolul 4 1 şi 2.
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Dl Moisă: Deci articolul 4 devine “orice dispoziŃii contrare prezentei
hotărâri se…” nu…
Dl Dina: StaŃi să ne ajute, că ne ajută administraŃia publică sau directorul
prefectural. Trebuie abrogată hotărârea veche sau…
Dl Moisă: Nu, nu, nu că probabil că nu se abrogă, că aşa spuneai că se
abrogă toată hotărârea. Dacă este numai selectiv.
Dl Dina: Aia veche, aia veche care o schimbă pe asta. Deci asta schimbă
tot, asta schimbă tot ce exista.
Dl Moisă: Am înŃeles că nu schimbă tot. Domnul secretar spuneŃi-mi dacă
schimbă tot sau nu.
Dl Secretar: Nu schimbă tot. Domnul director prefectural cu care s-a
purtat o discuŃie asupra acestui proiect de hotărâre, vă va face chiar dânsul precizările..
Dl Dina: Vă rugăm frumos.
Dl Secretar: Văd că dacă dânsul nu vă mulŃumeşte răspunsul să vă mai
spunem şi noi câte ceva.
Dl Dina: MulŃumim anticipat.
Dl Sunică: Dacă citim cu atenŃie titulatura hotărârii ca şi dispoziŃiile în
articolul 1-3 rezultă în mod clar că este vorba doar de modelul de acord.
Dl Dina: Da.
Dl Sunică: Ce aveŃi dvs. în vedere. Deci nu modificăm hotărârea.
Dl Dina: Dacă îmi permiteŃi, dacă îmi permiteŃi în acest moment …
Dl Sunică: LăsaŃi-mă să termin.
Dl Dina: A. Vroiam să intervin punctual că pe urmă este mai greu dacă îmi
permiteŃi.
Dl Sunică: Vorbim de modelul de acord.
Dl Dina: Da. Şi vroiam să completez că în momentul acesta există acorduri
similare pentru desfăşurarea de activităŃi comerciale reglementate de altă hotărâre de
consiliu. Asta este evidenŃa în momentul ăsta.
Dl Secretar: Deci să facem o precizare. Se poate abroga numai anexa 2
care priveşte modelele de accord.
Dl Dina: Aia e. Trebuie să abrogăm ceva stimaŃi colegi. Eu asta spun
trebuie să abrogăm ceva. Prin discuŃia asta am ajuns la ceea ce trebuie abrogat. Dar
ceva trebuie abrogat pentru că există în momentul ăsta un acord de funcŃionare pentru
activităŃi comerciale. Există un acord pentru cei care ocupă şi domeniul public.
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Dl Moisă: Domnule preşedinte haideŃi să preluăm de la domnul Secretar
care nu poate face dânsul amendamentul, deci prezenta hotărâre….
Dl Dina: Numai puŃin. Să ne spuneŃi numărul hotărârii şi ce anexă
abrogăm.
Dl Secretar: 19 anexa 2. 19 din 2005.
Dl Dina: Deci, hotărârea 19 din 2005 anexa 2.
Dl Moisă: Deci prezenta hotărâre modifică anexa 2 a hotărârii 19 din..
Dl Dina: Nu. Se abrogă.
Dl Moisă: Abrogă.
Dl Dina: Deci atunci e corect aşa: “la data intrării în vigoare a prezentei,
se abrogă dispoziŃiile prevăzute în anexa 2 la hotărârea 19/2005.” Este corect aşa
amendamentul? Voturi pentru vă rog frumos? 22.
Şi în continuare deci Executivul susŃine că este optim să lucraŃi cu trei modele şi
cu trei regulamente.
Dl Secretar: Pentru că se reduce birocraŃia, se reduce….
Dl Moisă: Evident articolul 4 devine articolul 5. Nu, s-a făcut cu litere da.
Dl Dina: 1, 2 şi 3. E alineatul 3. Da. E corect da alineatul 3. Proiectul în
integralitatea sa stimaŃi colegi.
Dl Viceprimar: Nu, nu, nu.
Dl Dina: Scuze. Avem un amendament al domnului viceprimar depus şi
înregistrat la secretariatul tehnic. Domnule viceprimar vă rog să vă susŃineŃi
amendamentul.
Dl Viceprimar: Scurte precizări la amendament. De fapt o corectură. El va
fi aplicat la articolul 2 şi nu la articolul 1 din regulamentul privind acordul de
funcŃionare pentru desfăşurarea de activităŃi comerciale. Amendamentul se referă la
completarea documentaŃiilor ce se depun pentru obŃinerea acestui acord de activităŃi
comerciale şi va fi inserat la articolul 2, aliniatul va deveni 3 deci un nou alineat care va
avea următorul conŃinut: documentaŃia prezentată la obŃinerea acordului de funcŃionare
pentru desfăşurarea de activităŃi economice va fi completat cu o convenŃie încheiată
între comerciant şi o instituŃie abilitată în testare calitaŃii produselor de origine animală
şi a legumelor şi fructelor. ComercianŃii eligibili prezentei prevederi sunt: producătorii
şi comercianŃii persoane fizice şi juridice, de legume şi fructe; producătorii şi
comercianŃii, persoane fizice sau juridice, de produse de origine animală (carne şi
produse derivate din carne-lapte şi produse derivate din lapte). În anexă la acest
amendament v-am pus ordinul prefectului nr. 173 din februarie 2011 în care instituŃia
noastră a primăriei are abilităŃi în.........subunitate locală de sprijin al Centrului NaŃional
de combatere a bolilor al municipiului Bucureşti. În care avem obligaŃiuni, reguli de
activitate, de combatere şi de prevenire a epidemiilor, boli de natură....
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Dl Dafin: Nu facem noi asta domnul vice. Îmi permiteŃi? Nu putem face
noi asta să cerem noi un act din...noi ca instituŃie la mă rog... să le cerem comerciaŃilor
ca de fiecare dată ..
Dl Viceprimar: El să-mi vină cu un buletin de testare...
Dl Dafin: Valabil pe cât timp şi cum?
Dl Viceprimar: Valabil pentru marfa pe care o vinde în acel moment.
Dl Dafin: Nu se poate face aşa ceva.
Dl Viceprimar: Ba se poate şi hai să vă spun de ce. Anexat tot la acest
amendament în perioada 8-16-23 august 2011 au fost făcute nişte controale în diverse
locuri la comercianŃi destul.............în care s-au descoperit carne tocată în amestec –
încărcătură de e-coli, bacterii poliforme şi.....
Dl CuŃurescu: Domnule preşedinte putem discuta la diverse. Stăm să
discutăm despre carne. Păi să votăm amendamentul da sau nu.
Dl Dina: Este un ordin al prefectului care trebuie pus în aplicare. Păi
aşteptaŃi să aflaŃi despre ce este vorba. Deci, vă rog frumos să respectaŃi disciplina, vă
rog frumos să solicitaŃi cuvântul şi vă garantez că fiecare care solicită cuvântul în
ordinea solicitării va primi cuvântul. Vă mulŃumesc. Dl Dafin vă rog să continuaŃi.
Dl Dafin: Deci noi ca instituŃie nu putem să cerem acest document.
Controlul nu îl putem face noi.
Dl Dina: Dl Spiridon aşteptaŃi să termine alocuŃiunea şi după aceea vă rog
frumos.
Dl Dafin: DirecŃia Sanitar veterinară merge pe teren se ocupă de lucrul
ăsta. Nu este treaba noastră să cerem acest document mai ales că nu putem obliga
comerciantul contra unei sume, nu ştiu cum. Cine verifică când i s-a terminat un stoc de
marfă pieŃarului sau eu ştiu cărui magazin din sector. E o chestie care nu ştiu, ne băgăm
pe un teren care nu putem să-l Ńinem sub control.
Dl Viceprimar: Nu-l obligăm noi să facă vreun contract cu noi, nu-l
obligăm prin convenŃie. Eu practic……..o convenŃie în care fiecare marfă pe care o
vinde să şi-o testeze, da? Bun, vedeŃi că PoliŃia Locală are abilităŃi fito-sanitare
începând de la 1 ianuarie acest an, are abilităŃi în control ale mediului, face PoliŃia
Locală prin InspecŃia Comercială. Aşa cum unui comerciant care importă legume, fructe
sau produse din carne, îi ceri certificat fito-sanitar, de ce celuilalt nu îi ceri nimic? Şi,
am E coli, bacterii poliforme, la diverse produse comercializate.
Dl Dafin: Sunt instituŃii abilitate care fac acest control, nu Primăria
Sectorului 6.
Dl Viceprimar: Păi eu îl rog pe acel comerciant să vină cu o convenŃie cu
acel institut, am spus foarte clar, convenŃie cu institut abilitat în testarea calităŃii
produselor, nu le testez eu primăria.
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Dl Dafin: Sigur că nu primăria. Problema e, cine ştie cum se termină stocul
de marfă şi când trebuie să facem…
Dl Constantin: Certificat de calitate dl…
Dl Dina: Nu, nu vorbiŃi în acelaşi timp, vă rog frumos că nu iese…
Dl Viceprimar: În sprijinul acestui lucru cu Centrul NaŃional de Testare
Comparativă, avem deja deschis un punct la Crângaşi. Urmează alte două puncte
deschise în Militari şi Drumul Taberei.
Dl Dafin: La fiecare stoc de marfă comerciantul trebuie să ducă să obŃină
acest aviz? Este imposibil de realizat, în opinia mea, dacă…
Dl Viceprimar: Aşa ar trebui pentru că altfel…
Dl Dina: Da, haideŃi acuma am înŃeles punctul de vedere al executivului şi
al executivului, dl Bâldea, vă rog frumos.
Dl Bâldea: Punctul 1, da?
Dl Dina: AtenŃie, atenŃie, vă rog frumos haideŃi să ne respectăm. Domnii
consilieri! Dl Cursaru, dl Ambrozie…vorbeşte colegul nostru, dl Bâldea, vă rog.
Dl Bâldea: Deci punctul 1, nu face obiectul acestei hotărâri. Hotărârea a
fost pentru formular nu pentru altceva.
2. Pentru cine nu ştie, în procedura de obŃinere a certificatului de producător intră
şi aceste verificări din partea autorităŃilor. Ca să îŃi dea certificat de producător trebuie
să demonstrezi că nu eşti o sursă de poluare, infecŃie şi aşa mai departe, da?
3. Nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă de mâine în pieŃe dacă noi votăm
această problemă, nu vreau s-o denumesc, da?
Şi 4, în şedinŃa următoare eu vin cu o propunere,ca toată lumea care se urcă în
maşina 368 sau 105, să îmi demonstreze că nu-i bolnav de plămâni şi că n-are carii în
gură, că nu pot să respir acelaşi aer cu el, e identică chestia, vă mulŃumesc.
Dl Dina: Am înŃeles. Da, dl CuŃurescu.
Dl CuŃurescu: Există instituŃii de control pe domeniu, iar dacă marfa are
probleme şi este, nu corespunde calităŃii, comerciantul răspunde penal pentru faptele
lui.
Dl Dina: D-na Cristea, vă rog frumos.
Dl Popescu Marius: Măi Sorine m-ai uitat.
Dl Dina: Nu, tu eşti după d-na Cristea.
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D-na Cristea: Era vorba despre acelaşi lucru, dacă are un rulaj foarte mare
de marfă şi îşi aduce de zece ori, de douăzeci de ori pe zi marfă, asta înseamnă că la
fiecare transport îşi face un acord?
Dl Viceprimar: Da.
D-na Cristea: Eee dă-o încolo de treabă.
D-na Petrescu: Asta nu mi se pare normal.
Dl Dina: Da, am înŃeles. Dl Popescu.
Dl Popescu Marius: Sorine, problema nu este dacă să cerem noi sau nu să
cerem noi, noi ne conformăm uneori unor decizii care se iau mai sus chiar fără minte.
Să nu uităm că există DirecŃia de Sanitar Veterinar la nivelul municipiului Bucureşti şi
ea există şi la nivel de sector, da? Noi, pentru o autorizaŃie de funcŃionare cerem nişte
avize, nu Florine?
Dl Dafin: Da.
Dl Popescu Marius: Nişte avize, avize emise de nişte instituŃii în fapt,
pentru a da un acord de funcŃionare comercial, da? Ca să îl obligăm noi să ne aducă
nouă, hai să fim serioşi, PoliŃia Comunitară Locală nu are nici dotarea, nici personalul
şi nici n- are voie să angajeze momentan pe nimeni, dacă aŃi uitat cumva, da? Prin
dispoziŃie de guvern. Deci n-are rost să ne asumăm noi nişte atribuŃii per moment, atâta
vreme cât n-avem resursele necesare şi 2, ne suprapunem unor atribuŃii ale unei
instituŃii în funcŃiune în momentul de faŃă, în speŃă DirecŃia Sanitar Veterinară sau
DirecŃia de Sănătate a municipiului Bucureşti. Ce facem, facem acelaşi lucru ca şi ei?
Până la urmă nu punem problema, cât de mare e comerciantul, sau ce cantităŃi sunt, că
dacă extrapolăm puŃin ia gândiŃi-vă la ce înseamnă un Carefour, un Metro, deci ele
trebuie controlate de noi. Păi dacă la ăia le luăm zi de zi, că zi de zi primesc
transporturi, şi-i băgăm în controale, ăia nu mai vând nimic, îi băgăm în faliment. Şi
aceeaşi care trebuie să o aplicăm şi faŃă de comerciantul mic, care poate zi de zi vine cu
câte o pulpă de porc, sau poate vine cu câte un transport de carne, că numai în marile
complexe se vinde carne, nu se vinde la tarabă în piaŃă şi e clar că şi acolo există cineva
şi un birou sanitar în complexul ăla. Nu are rost să forŃăm noi să cerem acuma la
emitere, autorizaŃie de funcŃionare comercială, da, aceste documente sau analize.
Suntem absurzi. MulŃumesc.
Dl Dina: Şi eu mulŃumesc, d-na Neacşu şi pe urmă dl Moisă.
D-na Neacşu: Da, stimaŃi colegi, gândind că obŃinerea unor astfel de
certificate costă, în mod categoric aceste costuri se vor reflecta în preŃul de vânzare al
produselor în pieŃe. Vi se pare că sunt preŃurile mici la ora actuală? Nu vă supăraŃi, noi
ca Partid Social Democrat nu putem să ne alăturăm unei propuneri care va conduce la
creşterea preŃurilor produselor alimentare la acest moment.
Dl Dina: Dl Moisă şi pe urmă dl Constantin.
Dl Moisă: Eu aş vrea să auzim părerea unor oameni autorizaŃi în materie
de legalitate, repectiv a d-lui secretar Floricică şi a d-lui director prefectural pentru că eu
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cred că sunt nişte probleme de legalitate înaintea problemelor care s-au ridicat aici,
legalitatea perceperii acestor adeverinŃe şi vă rog să le daŃi cuvântul.
Dl Dina: Dl Moisă, după ce termină consilierii tot, ascultăm păreri, da? Dl
Constantin şi cu scuzele de rigoare că v-am sărit.
Dl Constantin: De fapt se întâmplă acelaşi lucru de fiecare dată, probabil
că nu sunt prea fotogenic, să mă puneŃi mai în faŃă. Rămâne de văzut asta. D-le, eu mam confruntat în vara asta cu probleme a comercianŃilor. S-au dat diverse autorizaŃii în
acest sector 6. Aceste autorizaŃii s-au dat fără să se întrebe, unde stă, la câŃi metri trebuie
să, că există un regulament al Primăriei Municipiului Bucureşti.
Dl Dina: Dl Comnstantin, cu mii de scuze, vă rog eu frumos, e vorba de
amendamentul ăsta, dacă le cerem oamenilor certficate cu privire la conŃinutul a diverse
elemente chimice …
Dl Constantin: D-le, eu când am cerut să îmi daŃi voie să vorbesc, aŃi zis
că trebuie…
Dl Dina: Păi la întrebări, interpelări, diverse. HaideŃi să vorbim despre
amendament.
Dl Constantin: În condiŃiile astea, dl…, în condiŃiile astea nu am ce să
vorbesc.
Dl Dina: Bine, vă mulŃumesc pentru înŃelegere. Acuma, în încheiere, o să
ascultăm AdministraŃia Publică, Prefectura şi pe dl Secretar. AdministraŃia Publică, vă
rog frumos. După aceasta finalizăm şi trecem la vot.
D-na Misleanu: Deci în legătură cu acest aspect al legalităŃii avem
articolul 7 din ordonanŃa 99 care ne spune foarte clar în ce cazuri nu se eliberează
acordul de funcŃionare, deci pentru ce putem refuza eliberarea acordului de funcŃionare
şi avem acolo 4 litere foarte clare: contravine planului general de dezvoltare urbană şi
criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităŃi. Nu
este cazul, da?
b. aduce prejudicii spaŃiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de
valoare arhitectonică deosebită, ori cu valoare de patrimoniu, iar nu este cazul;
c. exerciŃiul comercial se face în spaŃii improvizate, iar nu este cazul;
d. se încalcă dispoziŃiile prezentei ordonanŃe.
În aceste condiŃii considerăm că este ilegal un astfel de amendament. MulŃumesc.
Dl

Dina:

Da.

MulŃumim

AdministraŃiei

Publice.

Reprezentantul

Prefecturii.
Dl Sunică: Deci din citirea ordinului prefectului, invocat de dl viceprimar,
nu rezultă o asemenea interdicŃie şi nici nu cred că ar putea ordinul prefectului…
Dl Viceprimar: Nici nu am cerut interdicŃii.
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Dl Sunică: DaŃi-mi voie să termin. Deci prin ordinul prefectului nu pot fi
instituite interdicŃii care nu au ca bază un temei legal, deci şi ordonanŃa privind
activităŃile de comerŃ nu cuprinde o asemenea interdicŃie ca cea propusă de dvs. şi în
consecinŃă nici ordinul prefectului nu poate să aibă o asemenea reglementare, pe de o
parte, pe de altă parte, nu trebuie să uitaŃi că legislaŃia în vigoare, de care ne tot lovim
din ce în ce mai des, prevede libertatea comerŃului şi în acelaşi timp interzice
autorităŃilor administraŃiei nu numai publice, centrale, dar şi locale, ca prin actele
administrative să nu cuprindă interdicŃii, ori ceea ce propuneŃi dvs. în această seară este
una dintre aceste interdicŃii. Nu v-aş sfătui s-o…
Dl Dina: Două secunde, vă dau cuvântul la final, da. Dl secretar, doreaŃi să
mai adăugaŃi ceva?
Dl Secretar: Alăturat de ceea ce a spus dl reprezentant al prefecturii Ńin să
fac precizarea că regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a Centrului de Combatere a
Bolilor a Municipiului Bucureşti de care vorbea mai înainte dl viceprimar, spune
următoarele: unitatea locală de sprijin este condusă de primarul sectorului şi are în
componenŃă un viceprimar, secretarul primăriei de sector, reprezentanŃi ai serviciilor
publice şi ai principalelor instituŃii de pe teritoriul respectiv medical, medicul veterinar
zonal specialist în cardiografii. Unitatea locală de sprijin are atribuŃiile următoare:
întocmeşte hărŃi cu zonele şi de protecŃie şi subraveghere împreună cu specialiştii din
grupul de supraveghere…; înştiinŃează populaŃia despre prezenŃa suspiciunii de a fi
focarul de boală prin instalarea de panouri de avertizare, de distribuire de material
informativ care va cuprinde măsurile de apărare ce trebuiesc aplicate; organizează şi
stabileşte împreună cu unitatea operaŃională locală, punctele de control şi dezinfecŃie ale
unităŃii epidemiologice; închide unităŃile epidemiologice prin blocarea căilor de acces
cu benzi de protecŃie,corzi, grilaje, etc. şi alte aspecte. Aşa cum a menŃionat şi dl
reprezentant al prefecturii, cât şi colega noastră de la AdministraŃie Publică Locală,
OrdonanŃa Guvernului 99/2000 prevede clar care sunt condiŃiile necesare acordării
acestui aviz de funcŃionare şi care sunt iar condiŃiile foarte clare în baza cărora noi
putem respinge o asemenea solicitare. Dacă vreŃi să introduceŃi ceva, eu aş mai
introduce acordul asociaŃiei de locatari şi de proprietari acolo unde se solicită
desfăşurarea de activităŃi comerciale la apartamente din bloc pentru că acolo într-adevăr
poate fi afectată liniştea colocatarilor prin încărcare, descărcare, coadă şi…şi trebuie
aviz de schimbare a destinaŃiei.
Dl Sunică: E stabilit corect.
Dl Dina: Da. Şi în final dl viceprimar, după care o să trecem la vot. După
dl Vice, atunci foarte scurt şi dl Moisă.
Dl Viceprimar: Scurte precizări, că poate nu ... Ceea ce am, v-am supus
atenŃia acest amendament, este de completare în documentare, nicidecum de interzicerea
în raport de funcŃionare.
Doi la mână, DirecŃia Sanitar Veterinară .......... la nivel de sector nu mai există.
Iar trei la mână, baza legală, a tuturor acestor activităŃi pe care le coordonează
Centrul, este în preambulul Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al centrului.
Baza legală cu 2 pagini pe care am ataşat-o acestui amendament.
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Trei la mână, a sărit peste obiectul de activitate al Centrului, dl Secretar, din
păcate, şi va dus direct la pagina care convine cel mai mult, unde are sprijin. Dar
obiectul de activitate al acestui Centru este: implementarea strategiei de control şi
combatere în cadrul suspiciunii bolilor, şi acesta există dl Secretar, rapoarte de analiză
efectuate de către Centrul NaŃional de Teste Comparative, în care avem E coli, bacterii
coliforme, nitraŃi, nitriŃi, reziduri de plumb şi azot la legume şi fructe. Da. Nu facem
altceva decât, dorim să avem acest tip de Rapoarte de analiză ale mărfurilor care se
comercializeză pe raza Sectorului 6. Punct. Completând o documentaŃie prin care
comerciantul îmi vine cu aceste buletine de analiză, pe care le prezintă la control, nu-i
interzici nicidecum obŃinerea acordului.
Dl Dina: Dl Moisă, foarte scurt, vă rog, ca să putem să trecem la vot.
Dl Moisă: Vreau să preluăm şi să supuneŃi la vot amendamentul formulat
de dl Secretar Floricică, acela cu introducerea condiŃiei, acordului asociaŃiei de
proprietari pentru activităŃi comerciale proprii.
Dl Dina: Proprietari/locatari, că mai avem şi locatari, că mai avem şi
locatari.
Dl Moisă: De proprietari sau locatari. Deci, nu este vorba de cele 4
persoane, pe care legea spune: că să-Ńi dea, de stânga, de dreapta şi de sus şi de jos, că
ăla poate să deschidă o perscărie să le dea la ăia toŃi şi îi dă acordul. Deci, să aibă
asociaŃia de proprietari, care are o majoritate, are o adunare generală, are o chestiune. Şi
într-adevăr poate că, poate să-şi facă tinichigerie în bloc sau cine ştie ce minune acolo
sau pescărie să împută tot blocul. Deci, să introducem în codiŃii de acord această
condiŃie.
Dl Secretar: Dacă îmi permiteŃi, dl preşedinte, în regulamentul de acordare
a acestor acorduri este prevăzut la Articolul 3 alineatul 2, ceea ce amendament am
propus eu. Deci, îmi retrag amendamentul pentru că este deja inclus...........
Dl Moisă: Deci, există prevederea ..........
Dl Secretar: În cazul spaŃiilor care nu necesită lucrări de construcŃie se va
prezenta avizul comitetului executiv al asociaŃiei de proprietari şi acceptul proprietarilor
direct afectaŃi cu care se învecinează pe planul orizontal şi vertical, precum şi declaraŃia
pe proprie răspundere a reprezentantului legal al agentului economic că nu va exista sau
că nu se vor efectua lucrări de construcŃie pentru care legea prevede emiterea unor
autorizaŃii de construire.
Dl Dina: StimaŃi colegi, amendamentul acesta a căzut, rămâne
amendamentul propus de dl Viceprimar. StimaŃi colegi, atenŃie, votăm... Mai este vreo
nelămurire? Nu.
Deci, stimaŃi colegi, solicit acum voturi pentru amendamentul d-lui Viceprimar.
Una, două, trei, patru. Împotrivă?
Serviciul Tehnic: 16.
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Dl Dina: AbŃineri?
Deci, recapitulăm, 4 pentru, 3 împotrivă şi restul abŃineri.
Amendament neadoptat.
Mergem mai departe. StimaŃi colegi, dacă nu mai sunt alte discuŃii, supun acest
proiect de hotărâre la vot în integralitatea sa.
Voturi pentru?
Dl Moisă: O secundă, dl preşedinte, staŃi o secundă. Dacă s-a votat, s-a
votat amendamentul meu, acela, se abrogă anexa, da?
Dl Dina: Ba da.
Dl Moisă: Da.
Dl Dina: Anexa 19, punct. Hotărârea 19, Anexa 2 a fost de nu ştiu când.
Am adăugat la hotărâre .....
Dl Secretar: Dl preşedinte, ne-a solicitat să precizeze, încă odată,
hotărârea
Dl Dina: Hotărârea şi Anexa 2, cum să nu.
Dl Secretar: şi ce anume din acea hotărâre.
Dl Dina: Aia este votată, deci nu vă faceŃi probleme. Este votată. Da.
Deci, revenim, stimaŃi colegi. Proiectul de hotărâre la vot în integralitatea sa,
solicit acum voturi pentru.
Tehnicul, număraŃi, vă rog frumos. Cât?
Serviciul Tehnic: 15.
Dl Dina: 15 voturi pentru, abŃineri 4, voturi împotrivă nu mai sunt.
StimaŃi colegi, acest proiect de hotărâre a fost adoptat în condiŃiile anterior
enumerate.
Dl Dina: Trecem la “proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor
restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de
prioritate în soluŃionarea cererilor solicitanŃilor îndreptăŃiŃi la repartizarea de locuinŃe,
conform OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile pentru anul
2011.”
DiscuŃii? DiscuŃii generale nu sunt. Fac precizarea că acest proiect de hotărâre
este însoŃit de expunerea de motive, de raportul de specialitate de la servicul aferent,
avem raportul comisiei juridice-raport favorabil şi de asemenea avem şi anexa cu
punctajele. Doamna Surulescu vă rog frumos. La ce vreŃi să faceŃi referire? DiscuŃii
generale sau specifice? Suntem la O.U.G. 74/2007.
Dl Cursaru: Punctul 9.
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D-na Surulescu: Numai un pic domnule preşedinte s-a omis un lucru.
Dl Dina: La ce vă referiŃi?
D-na Surulescu: La articolul 1 mai adăugăm un punct doi.
Dl Dina: Adică facem articolul 1.1. şi 1.2.
D-na Surulescu: Articolul 1.1 şi mai avem un punct 2, alineatul 2 la
articolul 1. Propun eu acum un alineat 2 la care spunem: “la data intrării în vigoare a
prezentei îşi încetează aplicabilitatea HCLS nr. 240/2009.” A fost omisă şi trebuie
specificat.
Dl Dina: E bine da? Foarte bine. Voturi pentru acest amendament? În
unanimitatea celor prezenŃi, adică? 19 pentru acest amendament. Mai este vreo
problemă pe fond aici?
StimaŃi colegi vă solicit atenŃia. Pentru articolul 1 mi se spune că optim ar fi să
sune în modul următor începutul “se aprobă condiŃiile şi criteriile de departajare”
pentru că, criteriile restrictive...
Dl Sunică: Când folosim expresii de genul “restrictive” deja înseamnă
ceva foarte urât. O discriminare cum zice domnul Secretar. Nu aş sfătui pe nimeni să
apară cu un asemenea de act normativ. Plus că ordonanŃa 74 am citit-o în mod expres
pentru că dispare termenul restrictiv. Mi-a sărit în ochi termenul restrictiv. Şi am citit
întreaga legislaŃie pe fondul locativ şi nu apare terminologia aceasta. V-aş sfătui să
eliminaŃi expresia “restrictiv” nu numai din conŃinutul articolului 1 ci din întreaga
documentaŃie, adică unde mai apare el termenul.
D-na Surulescu: Apare şi în titlu.
Dl Dina: Deci alt amendament al doamnei Surulescu este titlul se modifică
astfel: “privind aprobarea condiŃiilor şi criteriilor de departajare”. Aceeaşi sintagmă se
preia şi în articolul 1 “se aprobă condiŃiile şi criteriile de departajare”. Voturi pentru?
17 voturi pentru. Alte discuŃii, alte probleme? Putem să trecem la voturi pe hotărâre în
integralitatea sa, da? Voturi pentru vă rog? 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre
adoptat.
„Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2011, a criteriilor
restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de
prioritate şi repartizării, în baza Legii nr. 114/1996, locuinŃelor din fondul locativ de
stat, locuinŃelor sociale şi locuinŃelor de necesitate.”
Dl Cursaru: Amendamentul meu: aceeaşi schimbare ca şi la actul anterior.
Dl Dina: Da, da, da staŃi puŃin. Avem expunerea de motive a domnului
primar, avem raportul de specialitate de la spaŃiu locativ, avem raportul favorabil al
comisie 5 şi de asemenea proiectul este însoŃit de anexele menŃionate în corpul
dispozitiv al hotărârii. Tot doamna Surulescu face acelaşi amendament “privind
aprobarea în titlu pentru anul 2011 a condiŃiilor şi criteriilor de departajare” sintagmă
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care se preia şi în articolul 1 astfel: “se aprobă pentru anul 2011 condiŃiile şi criteriile
de departajare”.
D-na Surulescu: Şi aici propun....
Dl Dina: Nu, separat. Facem primul, votăm acest amendament. Voturi
pentru vă rog? 18 voturi pentru. FormulaŃi doamna Surulescu amendamentul.
D-na Surulescu: La fel ca la proiectul precedent adăugăm la articolul 1
alineat 2: “la data intrării în vigoare a prezentei îşi încetează aplicabilitatea HCLS nr.
240/2009” şi rog colegele când scriu procesul verbal să verifice dacă în prima expunere
privid hotărârea - OUG 74 dacă este numărul corect al hotărârii de consiliu local. Cred
că 241 este la prima intervenŃie a mea iar la aceasta 240.
Dl Dina: Am înŃeles. Deci, sub rezerva acestei verificări ca să nu încurcăm
hotărârile 240 cu 241.
D-na Surulescu: Şi mai am o propunere un amendament.
Dl Dina: Numai puŃin, staŃi să punem acest amendament la vot. Pe urmă o
solicitare de luare de cuvânt. Voturi pentru acest amendament? A, înainte de scuze,
dacă are legătură, atunci înainte domnul Avramescu, vă rog.
Dl Avramescu: Ca tehnică legislativă nu “îşi încetează aplicabilitatea”, ci
se abrogă. Ca formulare, ca tehnică legislativă se foloseşte “se abrogă”.
Dl Dina: În cadrul amendamentului doamnei consilier terminologia va fi
“se abrogă”. Voturi pentru vă rog frumos. Cu 18 voturi pentru şi acest amendament a
fost aprobat. Mai există discuŃii vă rog frumos? Da. Încă un amendament doamna
Surulescu vă rog.
D-na Surulescu: Vă rog la anexa 2 la punctaje ne ducem la punctul 8.5. şi
aici face referire la punctajele pentru funcŃionarii publici. În acest moment aceştia au 2
puncte. Propunerea mea este de 5 puncte nu de 10 ca cea din proiect.
Dl Moisă: Este o discriminare prea mare faŃă de alte meserii.
D-na Surulescu: Este o diferenŃă prea mare între celelalte categorii şi am
dori să fim cât mai aproape de realitate. Deci, la momentul acesta au 2 puncte - calitatea
de funcŃionar primeşte 2 puncte.
Dl Dina: Am înŃeles. Deci, totuşi 2 este prea puŃin, 10 prea mult şi
consideraŃi 5. Am înŃeles. Alte discuŃii pe marginea acestui aspect? Nu. Gata s-a lămurit
toată lumea. Putem să trecem la vot? Da. StimaŃi colegi pentru acest amendament voturi
pentru? 18. Dl Avramescu vă rog.
Dl Avramescu: Întrebare: funcŃionarii publici care sunt contractuali, nu
aparŃin corpului funcŃionarilor publici sunt asimilaŃi acolo?
Dl Dina: Deci atunci reformulăm. Întrebarea este: se aplică numai
funcŃionarilor publici din instituŃii publice sau şi personalului contractual din instituŃii
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publice? Deci nu discriminăm personalul contractual care şi el lucrează într-o instituŃie
publică dacă numai funcŃionarului public îi dau puncte.
Dl Avramescu: Practic ştim că sunt situaŃii care îndeplinesc aceeaşi muncă
unii fiind contractuali alŃii aparŃinând corpului funcŃionarilor publici.
Dl Dina: Am o propunere de mediere care sună “salariaŃi ai administraŃiei
publice”. Ce părere aveŃi doamna Surulescu ca iniŃiator al amendamentului?
D-na Surulescu: Nu am nimic împotrivă. Îi mulŃumesc colegului.
Dl Dina: Atunci doamna Surulescu facem o revenire la un amendament
care anulează amendamentul anterior aprobat. Deci, ultima formulă..
D-na Surulescu: Cu permisiunea dvs. stimaŃi colegi rectific:
adăugăm salariaŃii din administraŃia publică punctaj 5 puncte.

la 8.5.

Dl Dina: Voturi pentru? 20. Minunat. Mergem mai departe. Proiectul de
hotărâre în integralitatea sa. Voturi pentru dragi colegi? 20.
„Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti pentru participarea copiilor Didim Florentin-Dan, Sali
Gherghina şi Guşă Ştefan, aflaŃi în sistemul de protecŃie specială, respectiv asistenŃă
maternală, în cadrul studiului comparativ “Bucharest Early Intervention Project”
derulat de către FundaŃia Tulane în colaborare cu DirecŃia Generală de AsistenŃă
Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6.” Dacă există discuŃii generale? Nu. Supun
votului consiliului local acest proiect de hotărâre în integralitatea sa. Voturi pentru? 20
voturi pentru. Participă la acest studiu stimaŃi colegi. Nu ştiu cine a vorbit nu am fost
atent. Participă la un studiu. Unde? Aici în Bucureşti. Scrie în raport.

Întrebări, interpelări, diverse.
Dl Avramescu s-a înscris.
Dl Avramescu: MulŃumesc. Nu vreau să pierd ocazia şedinŃei de acum, ca
pentru următoarea şedinŃă să avem documentaŃia pregătită, în urma activităŃii dusă de
mine la Cabinet la audienŃe, am avut mai multe sesizări din partea unor persoane aflate
în următoarea situaŃie: locuiesc în blocuri care sunt în proces de reabilitare termică, sunt
pensionari, au venituri reduse şi trebuie să contribuie cu cota lor de cheltuieli la
respectivele lucrări de reabilitare. În acelaşi timp se întâmplă lucrări de schimbări de
Ńevi pe coloană şi la fel este obligatoriu să contribuie cu partea lor, iar din iarnă după
cum ştim, va veni bucuria schimbării preŃurilor la gigacalorie şi eliminarea subvenŃiilor.
Nu cred că putem să intervenim acordând alte ajutoare financiare, dar putem interveni în
felul următor: Primăria, care are o altă potenŃă financiară şi pentru că astfel de cazuri
sunt limitate, un număr limitat de astfel de cazuri în sector, Primăria poate prelua aceste
cheltuieli şi să le redistribuie pe o perioadă mai lungă. Deoarece, de exemplu: cazul care
l-am avut a fost de 11 milioane, în 2 ani de zile de plată, mai puŃin, pardon, 11 milioane
într-un an de zile de plată, avea de dat respectiva persoană şi era prea mult de suportat
un an. Putem transforma o astfel de presiune financiară de la durata unui an, la durata 2,
3, 4, 5 ani de zile, Bănuiesc că, este vorba de câteva sute de cazuri de acest gen în
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sector, cu recuperarea ulterioară a banilor. Aş dori ca Serviciul Economic să analizeze
pe bugetul actual, dacă Primăria poate intervenii şi în ce limită de sumă poate să
intervină în aşa fel încât să preia temporar cheltuielile unor astfel de persoane, pentru că
altfel se vor transforma în cazuri sociale, nu mai au de unde să îşi plătească întreŃinerea,
nu au de unde să plătească cotele la reparaŃii şi ştim cam în ce stuaŃie vor ajunge.
MulŃumesc.
Dl Viceprimar: ........... pot să dau răspunsul acum.
Dl Dina: Vă rog.
Dl Viceprimar: Nu avem prevedre legală, în momentul de faŃă, decât
pentru persoanele care nu pot achita cotele aferente reabilitării de 20%, pentru restul nu
avem prevederea legală. Dacă blocul este în reabilitare, iniŃiată de asociaŃia de
proprietari, nu avem cum să-i ajutăm. Primăria încă nu desfăşoară nici un fel de
reabilitare de mai bine de un an jumate.
Dl Dina: Da. StimaŃi colegi, mai avem un aspect procedural. Procesul
verbal al comisiei de validare a consiliului local al Sectorului 6 din data de 29.09.2011.
Dă citire procesului verbal al comisiei de validare a consiliului local al Sectorului
6 din data de 29.09.2011.
De asemena, stimaŃi colegi, din partea societăŃii civile, avem o interpelare de la
Grupul de IniŃiativă Civică „Callatis Drumul Taberei”.
Dă citire interpepării, adresă înregistrată la registratura generală – Birou Unic, nr.
30397/29.09.2011.
Deci, 23.09. – 23.10, a trecut o lună, care înseamnă..., de fapt este vorba de
zilele..., să ştiŃi că este vorba de zilele lucrătoare, se duc la 42 de zile calendaristice.
Dl Avramescu: 23.09?
Dl Dina: 23.09. plus vreo 42 de zile calendaristice, nu ştiu dacă a trecut
termenul ăsta sau nu.
Dl Avramescu: Păi suntem în luna a noua.
Dl Dina: A da. Deci, o să primim un răspuns, o să vedem.
O cerere cu acelaşi subiect a fost depusă şi la DirecŃia InvestiŃii din Primăria, în
01.09. În 01.09., asta este mai veche. Întâi septembrie, da tot nu a trecut timpul oficial
de răspuns.
Deci, vă asigurăm că, o să ajungă la Comisia nr. 5 şi de asemenea la
reprezentanŃii Executivului cu atribuŃiuni în această materie.
StimaŃi colegi, dacă nu mai sunt alte discuŃii, eu mulŃumesc tuturor care au fost
prezenŃi pe tot parcursul şedinŃei şi în mod deosebit celor care au rămas până la sfârşitul
acestei şedinŃe şi vă rog să consideraŃi că, aceste pure tensiune care au existat în cadrul
acestei şedinŃe, din punctul meu de vedere nu au fost decât într-un spirit constructiv.
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Urându-vă o seară frumoasă, eu îmi închei aici acest mandat de preşedinte şi
mulŃumesc.

Întocmit: Critu Anne-Mari
Enescu Ştefana
łenu Georgiana Daniela
Udrea Cristina
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