al şedinţei ordinare din data de 06.08.2015

Dl Secretar: Începem şedinţa consiliului de astăzi 6 august 2015,
convocată conform prevederilor Legii nr. 215/2001 cu modificările şi completările
ulterioare.
Prezenţa: Bordei Niculaie absent motivat, Butacu Simona Valentina absent,
Dumitraşcu Cristian absent, Gheorghe Iulian absent motivat, Niculae Roxana
Nicoleta absent motivat. Din 27 consilieri în funcţie sunt 22 prezenţi şi 3 motivaţi,
2 absenţi.
Vă supun atenţiei procesul verbal al şedinţei ordinare din data de
09.07.2015. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abţine cineva?
Biroul Tehnic: D-na Al Tawayah.
Dl Secretar: D-na Al Tawayah, o abţinere
Biroul Tehnic: 21 pentru şi o abţinere.
Dl Secretar: 21 pentru şi o abţinere.
Dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă.
Dl Moisă: Bună ziua, stimaţi colegi. Şedinţa de astăzi a fost
convocată prin dispoziţia d-lui Primar al Sectorului 6 nr. 1738/31.07.2015.
Responsabilul pentru relaţia cu societatea Civilă comunică că nu au existat
propuneri, sugestii sau recomandări din partea societăţii civile la proiectele de
hotărâre supuse dezbaterii în această şedinţă.
Înainte de aprobarea ordinei de zi avem solicitarea executivului de a se
include pe ordinea de zi, pe care o cunoaşteţi, 5 proiecte de hotărâre.
Şi anume: 1. Proiect de hotărâre privind asumarea de către Consiliul Local
al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti a Protocolului nr. 31490/2015 privind
predarea-preluarea imobilului Cinematograf Favorit, respectiv a Protocolului nr.
31492/2015 privind predarea-preluarea imobilului Cinematograf Giuleşti din
administrarea R.A.D.E.F. “România-Film” în administrarea Consiliului Local al
Sectorului 6 al municipiului Bucureşti.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 a
H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6
al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Grădiniţa cu Program
Prelungit ,,ALBINUŢELE” la unităţi de învăţământ de stat.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Strada Dobreni nr. 13”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de
locuinţă pe un teren în suprafaţă de 387 mp., proprietate privată persoană fizică.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
“Strada Săpânţa nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă
pe un teren în suprafaţă de 261 m.p., proprietate privată persoană fizică.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bdul Uverturii nr. 145A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de
locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 300 mp., proprietate privată persoană
fizică.
Vă propun ca aceste proiecte să fie incluse pe ordinea de zi după punctul 9 în
această ordine în care le-am citit.
Cu această propunere vă supun ordinea de zi completată cu aceste puncte
votului dvs.. Este cineva împotrivă?
Da, dl consilier.
Dl Tulugea: La propunerile pentru introducerea de noi proiecte pe
ordinea de zi, trebuie fiecare în parte supus votului, dacă se aprobă să intre sau nu.
Dl Moisă: Vă supun primul proiect să fie inclus pe ordinea de zi
,,Proiect de hotărâre privind asumarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al
municipiului Bucureşti a Protocolului nr. 31490/2015 privind predarea-preluarea
imobilului Cinematograf Favorit, respectiv a Protocolului nr. 31492/2015 privind
predarea-preluarea imobilului Cinematograf Giuleşti din administrarea R.A.D.E.F.
“România-Film” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului
Bucureşti.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Cu unanimitatea celor prezenţi
acest proiect este inclus la punctul 9.
Proiectul ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei
nr.1 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Grădiniţa cu
Program Prelungit ,,ALBINUŢELE” la unităţi de învăţământ de stat.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Cu unanimitatea celor prezenţi
este inclus şi acest punct.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Strada Dobreni nr. 13”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de
locuinţă pe un teren în suprafaţă de 387 m.p., proprietate privată persoană fizică.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci şi acest proiect este inclus la
punctul 11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Strada
Săpânţa nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un
teren în suprafaţă de 261 m.p., proprietate privată persoană fizică.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, este inclus şi acesta.
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul
Uverturii nr. 145A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe
colective pe un teren în suprafaţă de 300 mp., proprietate privată persoană fizică.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci şi acest proiect este inclus.
Acum vă supun spre aprobare ordinea de zi cu aceste completări.
Este cineva împotriva acestei ordini de zi completate cu cele 5 proiecte? Nu.
Se abţine cineva? Deci, în unanimitatea celor prezenţi ordinea de zi este aprobată.
Înainte de a intra în ordinea de zi aş vrea să vă propun aceeaşi modalitate de
lucru pe care am folosit-o în ultimul timp, în sensul că la proiectele de hotărâri
unde nu sunt discuţii generale să adoptăm proiectele de hotărâri în ansamblul lor.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, în unanimitate sunteţi de
acord cu această modalitate.
Domnul proaspăt Secretar al Sectorului 6, dl Demirel Spiridon, îmi atrage
atenţia că ar fi trebuit să întreb şi întreb acum dacă este vreun reprezentant al
presei în sală? Şi dacă este să se legitimize. În sensul să ne spună de unde este. Nu
este.
Trecem la punctul doi de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6
al Municipiului Bucureşti.
Proiectul are avizele necesare. Există discuţii generale? Dl Orhei.
Dl Orhei: Pentru dl director economic. La ce se referă cheltuieli de
investiţie în valoare de 2164 la nivelul Primăriei? După care la Administraţia
Şcolilor suma de 2000 şi suma de 1500? 2000 înseamnă 2 milioane? Că aici este
trecut în mii lei. Cheltuieli pentru spectacole 500? Mă fac de râs, este problema
dumneavoastră.
Dl Dina: Citiţi lista, sunt toate defalcate în Anexa la buget.
Dl Orhei: Dl Sorin vă mulţumesc. Vă spun că ştiu să şi citesc. Dacă
vă deranjează că citesc, aveţi o problemă dumneavoastră, nu eu.
Nu se fac anumite cheltuieli, când noi stăm foarte prost cu bugetul şi din
câte am înţeles noi cheltuim mai mult decât avem şi tot ne împrumutăm la bănci.
Vă mulţumesc. Aştept un răspuns.
Dl Iscoviciu: Bună ziua. Sunt de la Direcţia de Investiţii, şef serviciu.
Legat de cheltuielile de investiţii cei 2100 mil. lei, este vorba de un obiectiv nou
de modernizare de sistem rutier, respectiv Pădurarilor.
Dl Orhei: Respectiv ce?
Dl Iscoviciu: Strada Pădurarilor. Modernizarea sistemului rutier pe
Strada Pădurarilor.
Dl Orhei: Ce problemă în plus are faţă de alte străzi?
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Dl Iscoviciu: Nu are nici o problemă în plus. A fost întocmită
documentaţia, a ieşit autorizaţia, se poate băga la execuţie.
Dl Orhei: Care a fost criteriul de selecţie? A existat un criteriu?
Dl Iscoviciu: Ca urmare a solicitărilor cetăţenilor din zonă.
Dl Orhei: Dl director, puteţi să ne spuneţi mai clar care au fost
criteriile de selecţie ale acestei investiţii? Totuşi, este vorba de aproape de 400 de
mii de euro, dacă stăm să calculăm. Este o investiţie destul de mare.
Dl Iscoviciu: Este vorba de sesizările cetăţenilor transmise, atât scris
cât şi telefonic. Ca urmare a acestor sesizări a fost propusă la începutul anului
pentru întocmirea documentaţiei pentru realizarea acestei modernizări.
Dl Orhei: Din câte îmi aduc aminte în zona Giuleşti sunt foarte multe
străzi cu probleme, pe care toată lumea în Campania din 2012 au promis că vor
face, că îi vor ajuta. N-au apă. Când plouă sunt inundaţii. Zona aceasta are aceleaşi
probleme?
Dl Iscoviciu: Nu, are alte probleme. Această zonă de care spuneţi
dvs. nu are utilităţi introduse, nu are apă, nu are canalizare. Mai întâi trebuie aceste
utilităţi introduse şi după aceea realizat sistem rutier, pe când Pădurarilor are tot ce
îi trebuie, doar trebuie reparată că este foarte stricată.
Dl Orhei: Dar o apă şi o canalizare nu-i mai bună, utilă, pentru
cetăţeni? Vă întreb şi eu.
Dl Moisă: Dl consilier, aţi pus întrebările...
Dl Orhei: Da. Nu sunt de acord cu această investiţie.
Dl Iscoviciu: Strada Pădurarilor are şi aprobarea Consiliului Local.
Au fost aprobaţi indicatorii.
Dl Moisă: Am reţinut şi opinia d-lui consilier şi răspunsul Direcţiei
de Investiţii. Având în vedere că au fost discuţii, va trebui să aprobăm proiectul pe
fiecare articol.
Dl Orhei: Dl preşedinte, am mai întrebat şi de partea de
Administraţia Şcolilor unde apar cheltuieli materiale 1500 şi 2000 sau 1.500.000 şi
2.000.000. Pentru ce? Am întrebat pentru partea Culturală 500 de mii. Pentru ce?
Dl Ionescu: 2.000.000 le găsiţi pe lista de investiţii. 1.000.000 sunt
pentru finalizarea Grădiniţei Albinuţele, pe care o introducem în reţeaua şcolară
acum, ca să poată fi deschisă în septembrie, iar 1.000.000 este continuare de
4

lucrări la P.T.T.R.- Airinei, liceul pe care l-am cumpărat noi acum doi ani şi unde
trebuie consolidarea continuată, nu putem să lăsăm şantierul aşa şi 1.500.000 pe
cheltuieli materiale, pe reparaţii, sunt avariile curente, banii cam ajung pentru vreo
două luni, în ritmul în care se strică şi trebuie intervenit la cele 66 de unităţi
şcolare de pe raza sectorului.
Dl Orhei: Deci, nu am înţeles, 1.500.000 cheltuieli materiale pentru
ce?
Dl Ionescu: Sunt reparaţii pentru avariile care intervin şi care trebuie
reparate, cârpit, ca să mă exprim mai plastic, da?
Dl Orhei: Dl director.
Dl Ionescu: Da.
Dl Orhei: Deci, cheltuieli materiale sunt unele, cheltuieli de reparaţii,
bănuiesc că normal ar trebui să fie altceva.
Dl Ionescu: Nu, nu sunt altceva, sunt exact acelaşi lucru. Sunt
cheltuieli materiale pe 51. Acestea sunt.
Dl Orhei: Deci, încă o dată sunt şi aici aproape 300 mii euro, dacă
calculăm... Deci, iarăşi, nu se compară.
Dl Ionescu: Vi se pare mare, mie nu mi se pare mare. Din experienţa
de 8 ani de zile, pentru avarii curente sunt sume foarte mici 1.500.000. Sunt
canalizări vechi, sunt instalaţii vechi, tot timpul trebuie reparate.
Dl Moisă: Da. Mulţumesc mult şi executivului. Mulţumesc dl Orhei.
Dl Teleaşă: Bună ziua. Referitor la suma de 500 mii lei pentru
evenimente, urmare a deschiderii parcului Drumul Taberei şi a două noi
parteneriate încheiate cu Opera Comică pentru copii şi Teatrul Masca, vom crea o
serie de 70 de evenimente pentru care avem nevoie de această sumă. Mulţumesc.
Dl Orhei: 70 de evenimente aţi spus?
Dl Teleaşă: Da.
Dl Moisă: Bun. Deci, putem trece la votul pe articole?
Dl Viceprimar: Două secunde. Înainte să trecem la votul pe articole,
aş dori propunerea unui nou amendament cu privire la lista de investiţii la
A.D.P.D.U. Sector 6 şi anume, achiziţionarea a 3 platforme cu nacelă pentru
toaletări. Motivele, dacă vreţi, vi le şi explic, dar datorită faptului că sunt foarte
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multe solicitări cu privire la toaletări de pomi, nu facem faţă cu ce avem acum şi
cred că este necesar să îi ajutăm pe cei de la A.D.P. să doteze cu aceste utilaje şi o
să luăm tot de la A.D.P. bani şi o să-i mutăm în alt capitol. Îi mutăm de la capitolul
67.71.21.02 şi îi mutăm la capitolul 20.01.09.
Dl Moisă: Deci, dacă este cineva împotriva acestui amendament? Nu.
Se abţine cineva? Nu. Deci, în unanimitate am aprobat amendamentul.
Acum să supunem votului Anexa nr. 2, bineînţeles, modificată conform
amendamentului. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Un vot împotrivă, dl
Orhei. Abţineri? Nu sunt. Deci, cu 21 de voturi a fost adoptată Anexa nr. 2.
Anexa nr. 1a. Este cineva împotrivă? Nu. Abţineri? Nu. Deci, în
unanimitate, Anexa nr. 1a a fost aprobată.
Anexa nr 1b. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, în unanimitate
şi anexa nr. 1b.
Articolul 1 al proiectului de hotărâre care aprobă aceste anexe. Este cineva
împotrivă? Se abţine cineva? Deci, în unanimitate Art. 1 a fost adoptat.
Art. 2 cuprinde Anexa II cu formularul 11/02 cu Anexa 2. Este cineva
împotrivă? Se abţine cineva? Deci, Anexa 2 este votată în unanimitate.
Anexa 1. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, anexa 1 este votată
în unanimitate.
Anexa 1a. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, în unanimitate şi
anexa 1a.
Anexa 1b. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, în unanimitate şi
anexa 1b este votată.
Articolul 2 în ansamblu cu aceste anexe. Este cineva împotrivă? Un vot
împotrivă. Se abţine cineva? Deci, cu 21 de voturi pentru a fost aprobat Art. 2.
Articolul 3 cu Anexa nr. III, formularul 11/04 şi cu Anexa 2.
Anexa 2. Este cineva împotrivă? Nu. Se abţine cineva? Nu. Deci, în
unanimitate Anexa nr. 2 este aprobată. Articolul 3. Este cineva împotrivă? Se
abţine cineva? Deci, Articolul 3 este votat în unanimitate.
Articolul 4 care cuprinde Anexele IV şi V formularele 11/03 şi 11/04 cu
Anexa 2. Este cineva împotrivă cu această Anexă 2? Se abţine cineva? Deci, cu 22
de voturi se aprobă şi această anexă. Articolul 4 în ansamblul său. Este cineva
împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 22 de voturi se adoptă şi Articolul 4.
Articolul 5. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? În unanimitate şi
articolul 5.
Proiectul de hotărâre în ansamblul său. Este cineva împotrivă? Se abţine
cineva? Deci cu 22 de voturi proiectul a fost adoptat.
Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti pe anul 2015.
Discuţii generale? Nu sunt. Dacă nu sunt, supun proiectul de hotărâre în
ansamblul său. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 22 de voturi
pentru, proiectul a fost adoptat.
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Dl Viceprimar: Vă rog să rămâneţi la sesiunea de Întrebări şi
Interpelări d-le director, nu părăsiţi sala. Vă mulţumesc.
Dl Moisă: Punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap
îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în
anul 2015.
Discuţii generale? Dacă nu sunt, votăm punctul 4 în ansamblul său. Este
cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 22 de voturi pentru, proiectul de la
punctul 4 a fost adoptat.
La punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor
de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe,
aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2016, conform Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007.
Dacă la acest punct, ştiu că d-na Popovici avea o…
D-na Popovici: Nu.
Dl Moisă: Deci, nu la acest punct. Atunci discuţii generale sunt? Nu.
Votăm proiectul în ansamblul său. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? În
unanimitate, proiectul de la punctul 5 a fost adoptat.
Trecem la punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi
criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea, în baza Legii nr.
114/1996, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor
de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2016.
Vă rog, d-na Popovici, am înţeles că aveţi la acest proiect. Vă rog.
D-na Popovici: Nu, la proiectul privitor la aprobarea unui lot de
locuinţe A.N.L.. Deci punctul 7. Mulţumesc mult.
Dl Moisă: Discuţii generale pe acest punct? Este cineva împotriva
proiectului? Abţineri? Nu. Deci, în unanimitate şi acest proiect a fost adoptat.
Cu privire la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de
repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”,
rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere.
Aici d-na Popovici.
D-na Popovici: În data de 04.08.2015, una dintre solicitantele care
figurează în listă, mai exact d-na Ioniţă Camelia care este la poziţia 2 din listă, s-a
adresat cu o cerere prin care, pe lângă faptul că menţionează că nu doreşte să
beneficieze de repartizarea unei locuinţe cu două camere deoarece nu satisface
nevoile locative ale familiei dumneaei, solicită în acelaşi timp să rămână în
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evidenţă pentru a beneficia de o eventuală repartizare a unui apartament de trei
camere, situaţie în care lista urmează să se modifice în consecinţă şi am formulat
amendamentul şi în scris inclusiv modificarea lui.
Dl Moisă: Mulţumesc, d-na Popovici. Ca să respectăm procedura,
deci, ca membru în Comisia de repartizare a spaţiilor, în calitatea mea de consilier
îmi asum acest amendament, l-am discutat în comisie cu retragerea acestei
persoane după lista de la două camere şi rămânerea pe lista cu trei camere şi vă
supun aprobarea acestui amendament. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? În
unanimitate am aprobat acest amendament.
Acum proiectul în ansamblul său de la punctul 7. Este cineva împotrivă? Se
abţine cineva? În unanimitate, s-a adoptat şi acest proiect.
La punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului urbanistic de detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 27A”, Sector 6,
pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în
suprafaţă de 228 mp., proprietate privată persoane fizice.
Discuţii? Proiectul în ansamblul său. Este cineva împotrivă? Se abţine
cineva? Deci cu 22 de voturi P.U.D.-ul de la punctul 8 a fost adoptat.
La punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de
detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 13-15”, Sector 6, pentru construire imobil cu
funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 415 mp., proprietate
privată persoană fizică.
Discuţii? Nu sunt discuţii. Proiectul în ansamblul său. Este cineva
împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 22 de voturi, proiectul a fost adoptat.
La punctul 10: Proiect de hotărâre privind asumarea de către Consiliul
Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti a Protocolului nr. 31490/2015
privind predarea-preluarea imobilului Cinematograf Favorit, respectiv a
Protocolului nr. 31492/2015 privind predarea-preluarea imobilului Cinematograf
Giuleşti din administrarea R.A.D.E.F. “România-Film” în administrarea
Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti.
Discuţii? Nu sunt discuţii. Supun proiectul în ansamblul său votului dvs..
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, în unanimitate şi acest proiect de
hotărâre a fost adoptat.
La punctul 11 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Anexei nr.1 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi
particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 –
2016 cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,ALBINUŢELE” la unităţi de
învăţământ de stat.
Sunt discuţii? Dacă nu sunt, supun proiectul în ansamblul său. Este cineva
împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 22 de voturi proiectul a fost adoptat. Da, dl
consilier Tănăsuică.
Dl Tănăsuică: Aş vrea şi eu o pauză de 5 min..
Dl Moisă: Bun. Să luăm o pauză scurtă de consultări.
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PAUZĂ
Dl Secretar: Doamnelor şi domnilor vă rugăm să constataţi că grupul
P.S.D. nu se mai află în sală, în consecinţă nu mai avem cvorumul de şedinţă.
Suntem opt consilieri prezenţi, ca atare şedinţa este închisă.
Întrebări şi interpelări dacă mai aveţi?
Dl Buznicea: Nu am întrebări şi interpelări. Mi se pare că este o
atitudine degradantă a grupului P.S.D.. Ar fi putut să spună de la început că se
retrag, iar din acest punct de vedere propun ca toţi consilierii care au fost prezenţi
până în momentul pauzei şi ulterior au dispărut să fie consemnaţi ca fiind absenţi
nemotivaţi. Nu este normal să se întâmple aşa ceva şi solicit această chestiune
pentru că altfel se creează un precedent periculos şi fiecare de câte ori va avea
interesul va cere pauză, maimuţoii vor rămâne în sală şi premianţii vor pleca acasă.
Dl Moisă: Dl consilier, cu tot respectul, dreptul de a nu participa la
vot şi a nu participa la cvorum este un drept legal al fiecărui consilier. Au
participat la celelalte puncte, poate că aveţi dreptate că trebuia cineva să spună:
“ne retragem”. Aşa era colegial. Îmi asum eu această …, puteam să fac eu acest
lucru, am încercat să fiu un preşedinte de şedinţă neutru, dar în această situaţie aşa
este, nemaifiind cvorum…
Dl Buznicea: Nu contestăm acest drept, este firesc şi normal.
Dl Anton: Câţi suntem?
Dl Secretar: 11.
D-na Nicolescu: Aş fi vrut să fim toţi în sală, dar nu mai suntem.
Vreau să îi felicit pe cei de la Favorit pentru realizarea acestui proiect pentru care
luptă de foarte mult timp şi nu ar fi fost posibil acest lucru şi fără determinarea lor.
Sunt foarte fericită şi vă mulţumim, grupul P.N.L. vă mulţumeşte.
Dl Moisă: Succes “Iniţiativei Favorit” în continuare. Declar închisă
şedinţa.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin Moisă

Întocmit:

Alexe Georgiana Daniela
Bercuş Elena
Iscoviciu Micuţa
Răduţă-Neagu Valentina Alexandra
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SECRETAR,
Demirel Spiridon

