al şedinţei de îndată din data de 18.01.2013

Dl Secretar face prezenţa: Deci avem 19 consilieri prezenţi din 26 în
funcţie.
Rugăm pe dl preşedinte de şedinţă să continue lucrările.
Dl Moisă: Bună ziua, stimaţi colegi. Suntem convocaţi în şedinţa
consiliului local, în şedinţă de îndată prin dispoziţia d-lui Primar nr. 2787 din
18.01.2013 pentru o ordine de zi care conţine un singur punct: Proiect de hotărâre
pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L.S. 6 nr. 66/26.04.2012 pentru organizarea
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
Având în vedere că e un singur punct, dacă sunt discuţii generale pe baza acestui
punct, dacă nu...
Dl Viceprimar: Înainte să începem discuţiile generale aş vrea să aduc eu
un amendament la hotărâre, să completăm art. 1 şi cu adresele grădiniţelor.
Dl Tulugea: Păi n-am intrat pe proiect. Când intrăm în proiect, acuma eu
aveam...
Dl Viceprimar: Chestiuni generale, spuneţi, vă rog.
Dl Moisă: Da, d-le Tulugea.
Dl Tulugea: Sigur problema e de urgenţă, m-am documentat şi eu, sunt
două grădiniţe care sunt foarte căutate de către părinţi, dar aş vrea din partea iniţiatorului
o scurtă precizare vis-a-vis de întârzierea cu care se face introducerea acestor două
unităţi de învăţământ în circuitul şcolar pentru că ele puteau foarte bine să fie prinse
atunci când am aprobat întregul circuit şcolar al Sectorului 6.
D-na Petrescu: Dacă îmi permiteţi, am să-i răspund eu colegului meu.
Întrucât aceste două grădiniţe au fost aracipate în luna decembrie a anului şcolar 2012,
ele nu puteau să intre în reţeaua unităţilor de învăţământ în luna aprilie, de aceea mi-am
permis să solicităm acum şi urgenţa pe lângă acest fapt pe care l-am menţionat anterior,
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este că deja pentru aceste două unităţi au fost emise decizii de director şi în cazul în care
nu, în termenul cel mai scurt nu se făcea o hotărâre de consiliu, aceste două persoane
care n-au luat salariul de două luni de zile, acestor două persoane li se retrăgea decizia
de director. Angajările s-au făcut şi nu se putea lua sigiliul unităţii decât în urma unei
hotărâri a consiliului local. Vă mulţumesc.
Dl Moisă: Mulţumesc, d-na Petrescu. Dl Tulugea.
Dl Tulugea: Din respect pentru colega Conona şi pentru care mărturisesc
că noi suntem prezenţi astăzi aici, îi mulţumesc pentru răspuns, dar adevărul este pe
undeva prin altă parte, oricum vroiam să aud punctul de vedere şi să rămână în procesul
verbal scris. Mulţumesc.
Dl Viceprimar: Dl consilier, referitor la prima precizare să ştiţi că Ordinul
de ministru a fost dat după ce noi am aprobat lucrările de consiliu, deci oricum n-aveam
cum să introducem acea lucrare de consiliu.
Dl Moisă: Da, atunci trecem la votul pe articole. Articolul 1.
Dl Orhei: D-le preşedinte, ţin mâna de câteva minute ridicată, chiar nu mă
vedeţi?
Dl Moisă: Vă rog frumos, da, nu v-am văzut.
Dl Orhei: Am şi eu o întrebare. Am înţeles că de două luni de zile acei
domni directori nu au primit niciun ban, dacă noi nu punem în discuţie se pierd, acuma,
corect şi cinstit, dacă un om nu primeşte măcar o lună bani, de ce nu s-a luat nicio
măsură? Am avut şedinţă de consiliu luna trecută, de ce nu s-a pus în discuţie, de ce să
facem această şedinţă? Cineva a uitat. Suntem consilieri, am înţeles situaţia, am venit,
dar avem şi noi timpul nostru, nu permanent şedinţă de urgenţă, şedinţă de urgenţă,
măcar să plătească cineva, măcar cu un pahar cu apă, dacă nu ne dă un suc, nu? Cine e
vinovat, că bănuiesc că e vinovat tot un coleg de-al nostru. Mulţumesc. Treaba cu
paharul şi cu sucul, aşa cu ghilimelele de rigoare.
D-na Petrescu: Am înţeles d-le Orhei şi vă mulţumesc, dar vreau să vă
spun că pentru aceste unităţi de învăţământ, de fapt pentru toate unităţile de învăţământ,
există o precizare expresă şi anume, aceea că ele nu pot intra în reţea dacă nu sunt
aracipate, există o procedură a ministerului şi aceasta s-a întârziat, deci nu este vina
nimănui, d-le coleg şi vă mulţumesc pentru înţelegerea dvs., deci colegii mei au aşteptat
acest ordin care s-a emis în urma evaluării care s-a făcut.
Dl Orhei: Când s-a emis?
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