al şedinţei de îndată din data de 16.05.2013

Dl Secretar face prezenţa: Butacu Simona Valentina este cu scutire,
Buznicea Cristinel la fel, Niculae Roxana Nicoleta este plecată din ţară.
Rugăm pe dl preşedinte să preia conducerea.
Dl Jicman: O să dau citire proiectului de hotărâre redactat de colegii
noştri în pauza care a avut loc şi totodată dăm posibilitatea să interveniţi dacă
există amendamente pe acest proiect de hotărâre. Şi de asemenea, dacă există
explicaţii chiar cred că ele ar fi necesare.
Hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.
11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, de stat şi particulare pe raza Sectorului 6 a
Municipiului Bucureşti.
Având în vedere expunerea de motive a consilierilor locali, în conformitate
cu prevederile art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale, în
temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi art. 81 alin. (2) lit. j), din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul Local Sector 6 hotărăşte:
Art 1. Se modifică anexa H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013
pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi
particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti astfel: denumirea
Liceului Tehnologic „Costin C. Kiriţescu” se schimbă în Colegiul Economic
„Costin C. Kiriţescu”.
Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013
pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi
particular de pe raza Sectorului 6 a Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2013 2014 rămân neschimbate.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinta publică se vor face conform
competenţelor prin grija Secretarului Sectorului 6.
Dacă Serviciul Tehnic ar putea pune pe ecran proiectul de hotărâre ar fi
foarte bine, dacă nu oricum vă dau cuvântul. Dacă există intervenţii?
Dl Viceprimar: Aş vrea să facem un amendament sau să adăugăm un
articol că această hotărâre va intra în vigoare în momentul în care vor fi îndeplinite
sau vor fi duse la îndeplinire toate prevederile legale pentru această modificare. În
momentul de faţă nu există norme metodologice aprobate şi nu vreau să votăm un
lucru care pe urmă să fie anulat. Aşa că, dacă există...
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D-na Petrescu: Nu există aşa ceva!
Dl Viceprimar: Procedura a fost îndeplinită?
Dl Jicman: Am următoarea rugăminte! Dl Viceprimar aveţi cuvântul,
după care d-na...
Dl Viceprimar: Dacă îmi daţi si mie voie, procedura a fost
îndeplinită, dar la noi nu a ajuns nimic. Eu ca să fiu liniştit că votez ceea ce trebuie,
aş vrea să adăugăm acest articol în cazul în care documentaţia este în regulă, OK,
dacă nu este în regulă va trebui să o facem în aşa fel încât să fie în regulă.
Dl Jicman: Încă o dată, am rugămintea să vorbim pe rând. D-na
Conona, vă dau cuvântul imediat. Rugămintea, având în vedere situaţia care s-a
creat cu şedinţa de îndată şi aşa mai departe, ca să fim pe deplin lămuriţi cu toţii ce
votăm, d-l viceprimar a expus un punct de vedere şi o propunere de amendament,
vă rog dacă sunt intervenţii, dar să vorbim cu înscriere la cuvânt ca să se
consemneze şi în procesul verbal.
Cine doreşte să intervină? Vă rog să vă înscrieţi la cuvânt! Cine doreşte?
D-na Florentina Gaspar aveţi cuvântul şi după care dvs..
D-na Gaspar: Deci, la Administraţia Şcolilor, aşa cum prevede
metodologia, au fost depuse absolut toate documentele conform procedurii.
D-na Nicolescu: Îmi pare rău! Eu înţeleg de ce vreţi dvs. să fiţi sigur,
dar nu merge acest amendament la punctul 2, adică ori avem încredere că
documentaţia este şi există.
D-na Petrescu: Da, sigur că da.
Dl Anton: Nu, dar să ne confirme. Este cineva din partea
Administraţiei?
D-na Petrescu: Eu am avut toate documentele, eu le-am depus la
Administraţia Şcolilor.
Dl Viceprimar: Daţi-mi şi mie voie. Eu din ce ştiu această schimbare
de denumire se dă prin ordin de ministru, pentru că se produc modificări în actele
copiilor.
D-na Petrescu: Nu, nu mai este aşa.
Dl Jicman: Stimaţi colegi, cu voia dvs., aş vrea să încerc să reintru în
rolul de preşedinte de şedinţă. Aş vrea să vorbim pe rând. Este o rugăminte
insistentă pe care o am, eu la rândul meu sunt în situaţia de a vrea să înţeleg ce
votez. Cred că şi dvs. sunteţi în aceeaşi situaţie şi aş vrea să intervenim pe rând.
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Este nevoie de nişte explicaţii şi ca să înţeleagă toată lumea, vă rog să le dăm pe
rând şi coerent.
Dl Puşcaş, aveţi cuvântul!
Dl Puşcaş: Deci, este un ordin privind aprobarea procedurii de
atribuire a denumirii unităţilor de învăţământ din sistemul naţional din
învăţământul preuniversitar, Bucureşti 13 decembrie 2011 nr. 6564 potrivit căreia
procedura este următoarea: unitatea de învăţământ ia o hotărâre în consiliul de
administraţie prin care se hotărăşte dacă se doreşte sau nu schimbarea denumirii.
Dacă există o hotărâre de consiliul de administraţie în sensul acesta se înaintează
această hotărâre consiliului local pentru a se delibera în acest sens. Dacă se aprobă
sau nu. În urma acestei documentaţii mergem mai departe, la inspectorat, la
minister şi aşa cum spunea şi dl Viceprimar, ministerul pe baza acestor documente
va hotărî dacă acordă această schimbare de denumire. Ăsta e traseul simplu!
Dl Jicman: Ministerul va hotărî?
Dl Puşcaş: Până la urmă pe baza tuturor acestor aprobări, avize, care
se obţin pe acest traseu, bineînţeles că ministerul va hotărî. La capătul firului, nu la
începutul lui.
Dl Jicman: Deci, este o propunere de modificare, adică suntem de
acord cu propunerea de modificare.
Dl Viceprimar: Aş vrea să fac o precizare. Schimbarea de denumire
din Liceul „Kiriţescu”, în Liceul Tehnologic „Kiriţescu” este OK. Noi facem o
schimbare de denumire din liceu în colegiu pentru care se aplică alte reguli, din ce
ştiu eu. Din nou, eu îmi exprim un punct de vedere. Dacă ştiţi altceva, vă rog să
spuneţi ca să nu fim induşi în eroare.
Dl Jicman: Aş avea şi eu o rugăminte! Îmi cer scuze, d-le consilier!
Având în vedere articolul pe care l-aţi menţionat dacă poate cineva dintre colegii
noştri consilieri locali care sunt reprezentanţi în consiliul de administraţie a liceului
actual „Kiriţescu”, când a avut loc şedinţa consiliului de administraţie în care s-a
luat această decizie, dacă ne puteţi preciza, vă mulţumesc!
Dl Puşcaş, aveţi cuvântul!
Dl Puşcaş: Deci, la articolul 4 din această procedură, respectiv lit. a),
lit. b), zice atribuirea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi
particular se realizează de către consiliile locale prin hotărâre pentru unităţile de
învăţământ din raza lor teritorială. Raza teritorială este clară şi noi putem hotărî
chestia asta. Potrivit acestei proceduri. Vă mai dau o dată! Deci, nu este vorba de
art. 4, am greşit, art. 5. art. 5 lit. b). Atribuirea de denumire pentru unităţile de
învăţământ de stat şi particular.
Dl Anton: Atribuire, dar modificare?
Dl Puşcaş: Noi atribuim şi ministerul hotărăşte.
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Dl Anton: Atribui un nume, dar nu îi schimb titulatura. Este colegiu,
este liceu. Eu la asta mă refeream.
Dl Jicman: Am avut şi eu o rugăminte personală ca şi consilier local,
vorbesc acum, dacă poate să ne confirme cineva dintre membri consiliului de
administraţie, consilieri locali din liceul „Kiriţescu”, când a avut loc sedinţa
respectivă de consiliul de administraţie.
D-na Surulescu: Încerc eu să aflu acum!
Dl Orhei: D-le preşedinte, dar care este problema legată de
propunerea făcută de dl Viceprimar, de ce nu e în regulă?
Dl Jicman: O vom supune la vot, dar vroiam să ne lămurim dacă
este..
D-na Petrescu: Dacă documentaţia există şi la minister înainte să
treacă prin consiliu.
Dl Orhei: Dar de ce s-a dus înainte să treacă prin consiliu? De ce naţi respectat legea?
Dl Jicman: Aş fi avut o mare rugăminte de la colegele mele dacă
puteţi intervi ca să ne explicaţi natura celerităţii acestei modificări, pentru că sunt
convins pentru majoritatea dintre colegii consilieri, acesta este factorul cel mai
important, pentru că neavând toate datele, sigur se simte nevoia unei amânări.
D-na Gaspar: Am precizat încă de la început, de aceea am şi
intervenit, dar probabil s-a diluat de atunci. Este vorba de tipărirea broşurii pentru
clasele de copii care vor opta la licee. Copii de clasa a VIII-a. Optează acum în
vară la admitere şcoli. Liceul Tehnologic „Costin C. Kiriţescu” este o denumire pe
care la un moment dat a trebuit să o aibă, nu a fost decât o perioadă foarte scurtă,
dacă suntem de acord şi revenim la Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu”.
D-na Surulescu: În 5 minute vă spun data.
D-na Gaspar: Pentru că dacă este să nu vorbim în termeni foarte
academici nu sună prea bine părinţilor Liceul Tehnologic „Costin C. Kiriţescu”,
pentru că nu este vorba de tehnologic neapărat sau nu se face asocierea între
tehnologic şi economic. Deci, aici este important să apară cuvântul „economic”.
Dl Jicman: În acelaşi timp s-a pus în discuţiile noastre problema că
dacă această hotărâre a noastră nu va fi aprobată de minister, cine este responsabil?
D-na Gaspar: Ministerul nu mai are ce să hotărască.
Dl Dina: Adică ministerul doar ia act şi emite decizia?
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D-na Petrescu: Da, emite decizia.
Dl Dina: Deci, lor li se validează deciziile anterioare...
Dl Tulugea: D-le preşedinte, din câte am înţeles eu din dezbaterile
astea dintre profesionişti, colegii care lucrează în învăţământ faţă de mine sunt
profesionişti, hotărârea noastră este încă un document care stă la baza dosarului
care ajută ministerul să ia hotărâri. Deci, hotărârea noastră nu are alte implicaţii.
Deci, ori va fi folositoare ori va fi nulă. Şi tot pierdem vremea atâta pentru 3
rânduri.
Dl Jicman: Voi supune imediat la vot, dar aş vrea să îl întreb întâi pe
dl Viceprimar dacă susţine amendamentul.
Discuţii în sală.
Dl Jicman: D-le consilier Puşcaş aţi menţionat, aţi citat un articol din
lege, dacă puteţi, vă rog pentru Serviciul Tehnic, să repetaţi astfel încât articolul
respectiv să poată fi adăugat la preambul.
Dl Puşcaş: Ordinul privind aprobarea procedurii de atribuire a
denumirii unităţilor de învăţământ Ministerul Naţional de Învăţământ
preuniversitar Bucureşti, 13 Decembrie 2011, nr. 6564 şi este această procedură.
Procedura la art. 5 lit. b), precizează acest lucru „atribuirea denumirii pentru
unităţile de învăţământ de stat şi particular se realizează de către consiliile locale,
prin hotărâre, pentru unităţile de învăţământ din raza lor teritorială”, textual. După
ce la lit. a), trebuia consiliul de administraţie să facă…
Dl Jicman: După ce vom lua o decizie asupra acestei hotărâri voi
ruga tehnicul să facă completarea respectivă în preambulul hotărârii, adică la alin.
(2) al hotărârii după ”în conformitate cu prevederile art. 61, alin. (2), din Legea nr.
1/2011” să se completeze şi cu articolele menţionate de dl consilier Puşcaş.
Mulţumesc.
Dl Viceprimar: Eu vroiam să vă mai dau o informaţie pe care am
aflat-o. Am înţeles că ieri în şedinţa de guvern s-a aprobat deja planul de
învăţământ cu denumirea veche a noastră. Dacă modificăm acum, cel mult putem
pune o steluţă, că nu cred că mai facem noi o altă şedinţă de guvern în care să mai
modificăm aşa ceva.
Dl Jicman: Bun. Supun aprobării dvs., mai întâi amendamentul făcut
de Viceprimar privind, dacă puteţi să repetaţi dl Viceprimar.
Dl Viceprimar: Prezenta hotărâre intră în vigoare în momentul în
care se duc la îndeplinire toate, după ce se duc…
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Dl Jicman: Aş propune, că dacă adoptăm această menţiune să o
adoptăm în cadrul Art. 3 alin. (1).
Dă citire Art.
Vă supun la vot acest amendament. Cine este împotrivă? Cine este împotriva
amendamentului prezentat de dl Viceprimar? Rog Serviciul Tehnic să numere şi vă
rog să ridicaţi mâna astfel încât să se vadă.
Rog Serviciul Tehnic număraţi. Cine este împotrivă, vă rog să ridicaţi mâna.
3 voturi împotrivă.
D-na Surulescu: Ne ajută amendamentul.
D-na Petrescu: De ce să ne ajute amendamentul?
D-na Surulescu: Din punct de vedere juridic ne ajută amendamentul.
D-na Petrescu: De ce?
Dl Jicman: Cine se abţine? O abţinere. Voturi pentru? Vă rog să
număraţi. 19 voturi pentru amendament, o abţinere şi 3 voturi împotrivă. Cu 19
voturi pentru, o abţinere şi 3 voturi împotrivă, amendamentul d-lui Viceprimar a
fost făcut. Prin urmare dacă nu mai există alte amendamente, voi citi încă o dată,
doar articolele proiectului de hotărâre.
Dă citire art. 1, 2 şi 3.
D-na Petrescu: Asta înseamnă că noi luăm o hotărâre fără să
îndeplinească condiţiile. Este un nonsens.
Dl Viceprimar: D-na consilier, eu sunt de acord cu dvs., dar aş vrea
să am argumentele necesare că modificarea a fost făcută şi noi modificăm
denumirea în anexă din liceu în colegiu.
D-na Petrescu: Păi dacă procedura spune invers, cum?
Dl Viceprimar: Atunci e o propunere, nu e o hotărâre, e o propunere,
nu? Oricum noi trebuie să luăm avizul inspectoratului.
D-na Petrescu: Dar, după ce dăm noi hotărârea.
D-na Gaspar: În România, a fi liceu sau colegiu, este acelaşi lucru,
nu presupune ceva special.
Dl Jicman: Aş vrea să-i întreb pe colegii mei dacă propun o şedinţă
de îndată în care să modificăm ce am votat anterior?
Dl Dina: Corect, în data îndăţii.
Dl Jicman: Da, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este
împotrivă?
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D-na Gaspar: Clarificarea e următoarea. Deci liceu sau colegiu este
acelaşi nume, este acelaşi nivel de învăţământ, nu este ceva special sau separate
sau altceva. Şcoala mea se numeşte Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”, ca să vă
conving. Dacă şcoala mea se numeşte aşa…
Dl Viceprimar: Eu pe baza a ceea ce mi-aţi spus dvs. şi colegii dvs.,
noi o să votăm pentru, dar, dacă apare vreo problemă vă rog pe dvs. să daţi
explicaţii după aceea, şi nu noi, ca să fie ok, da?
D-na Gaspar: Nu are ce problemă să apară.
Dl Viceprimar: Eu vă spun, dacă cumva…
Dl Dina: D-le preşedinte, permiteţi, din partea executivului?
Dl Jicman: Deci, stimaţi colegi, aici aş vrea să susţin spusele…
Înainte de a da cuvântul executivului aş vrea să spun că susţin spusele d-lui
Viceprimar cu următorul sens. Amendamentul dânsului va fi caduc dacă toate
procedurile au fost îndeplinite.
D-na Petrescu: Nu intră nimic în vigoare, înseamnă că nu ai înţeles.
Dl Jicman: Executivul, dl Sorin Dina, aveţi cuvântul.
Dl Dina: Onorat consiliu, stimaţi colegi. O să încerc să fac un
argument cu raţionament, logic.
Mai devreme ni s-a citat din ordinul ministrului. Ordinul ministrului spune
că anterior aprobării prin ordin, trebuie să existe o documentaţie care să conţină
două acte esenţiale: hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ
cu privire la modificarea denumirii, iar al doilea lucru important spunea: hotărârea
consiliului local cu privire la modificarea denumirii. Dacă avem întrunite aceste
două condiţii, asumăm că această documentaţie conţine tot ce trebuie şi ministerul
o poate lua în dezbatere. Dacă noi în momentul ăsta trimitem o hotărâre amendată
la modul, hotărârea intră în vigoare după ordinul de ministru, pe cale de consecinţă
şi juridic vorbind, hotărârea noastră nu are valoare juridică pentru că aşteaptă un
ordin de ministru. Care ordin de ministru, aşteaptă o hotărâre, deci nu va putea fi
dusă la îndeplinire procedura de emitere a ordinului de ministru fără o hotărâre de
consiliu validă din punct de vedere al temporalităţii. Hotărârea noastră trebuie să
fie validă înainte de emiterea ordinului de ministru. Vă mulţumesc şi în aserţiunea
pe care cred că toţi consilierii o au, mai aveţi timp să vă răzgândiţi, pentru că încă
nu s-a votat proiectul de hotărâre în integralitatea sa, încă mai sunt disponibile
amendamente la amendamente. Vă mulţumesc şi vă ascult.
Dl Viceprimar: Eu sunt de acord cu dvs., doar că atunci înseamnă că
facem o propunere de modificare şi nu o modificare.
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D-na Gaspar: Atribuim, conform ordinului de ministru, atribuim
această denumire, atât.
Dl Viceprimar: Modificăm, nu atribuim.
Dl Secretar: Atribuirea, nu, modificarea a ceea ce a fost.
Dl Viceprimar: Nu atribuirea.
Dl Jicman: Bun, există, s-a votat un amendament, există alte
propuneri de amendamente?
Dl Puşcaş: Consiliul poate să hotărască atribuirea de…
Dl Tulugea: D-le preşedinte, eu propun să luăm o pauză să mai facem
o de îndată la de îndată.
D-na Nicolescu: Există hotărârea consiliului de administraţie?
Dl Jicman: Aşteptăm de câteva minute. Aţi aflat?
D-na Surulescu: Caută.
Dl Jicman: O rugăminte am, dar nu îşi aminteşte nimeni când a fost
la şedinţa consiliului de administraţie?
Dl Viceprimar: Dl preşedinte, am şi eu o rugăminte. Haideţi să
votăm hotărârea aşa cum a fost ea formulată, fără amendament, cu rugămintea ca
Administraţia Şcolilor, mâine să prezinte toată documentaţia, da, şi cineva din
Comisia de învăţământ să ne facă şi nouă un raport în ceea ce priveşte modificarea
din liceu în colegiu. Da?
D-na Petrescu: Da, sigur că da.
Dl Viceprimar: Sub semnătură şi cu responsabilitate.
Dl Jicman: Dl Sorin Dina, din partea executivului, aveţi cuvântul.
Dl Dina: Dacă mai permiteţi o precizare lămuritoare. În eventualitatea
în care domniile dvs. ca organ deliberativ al Consiliului Local Sector 6, va
considera cineva ulterior că aţi emis o hotărâre netemeinică, nelegală, va urma
procedura prealabilă. Şi vi se va solicita să reconsideraţi hotărârea. Dacă este
incorectă hotărârea ne vom reuni, o vom corecta conform procedurii prealabile şi
vom emite un act în conformitate. Dar repet, mergând de la premiza că al nostru
nu e bun. Dar noi în momentul ăsta asumăm, cum doriţi dvs., asumat prin vot că el
este bun şi mergem mai departe. Vă mulţumesc.
Dl Viceprimar: Eu nu vreau să îi dau ocazia d-lui Tulugea să ne mai
conteste, că şi aşa...
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D-na Surulescu: Nu, dar pe viitor trebuie sa vină cu lecţiile învăţate,
cu documentele în dosar ca să avem o bază…
D-na Gaspar: Da, deci propun renunţarea la amendamentul d-lui
Primar, Viceprimar, mă scuzaţi.
Dl Jicman: Nu puteţi să propuneţi dvs. asta, cu tot respectul, dl
Viceprimar poate renunţa la amendament.
Dl Viceprimar: Eu am spus, renunţăm la amendament şi putem vota
forma iniţială cu precizarea sau cu rugămintea ca Administraţia Şcolilor să ne
aducă şi nouă dosarul să avem şi noi toată procedura şi Comisia de învăţământ sau
cineva tot de la Administraţia Şcolilor să ne facă şi nouă un raport în ceea ce
priveşte această modificare din liceu în colegiu. Vă rog eu mult, da?
Dl Tulugea: Vă cereţi scuze că ne-aţi luat o juma' de oră din viaţă.
Dl Viceprimar: V-am dat şi ocazia să mai faceţi un…
Dl Jicman: Înainte de a supune la vot, am şi eu rugămintea personală
de a primi de la Consiliul de Administraţie al Liceului Kiriţescu, procesul, copie
după procesul verbal cu această propunere. Eu personal aş vrea, o rugăminte
personală, o copie. Vă mulţumesc frumos.
Supun proiectul de hotărâre în forma prezentată iniţial. Cine este pentru?
Voturi împotrivă, dacă există? Abţineri? 22 de voturi pentru şi o abţinere. Vă
mulţumesc pentru înţelegere. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc încă o dată pentru participare şi vă doresc o seară plăcută!
Declar şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Liviu Sebastian Jicman

Gheorghe Floricică

Întocmit:

Alexe Georgiana Daniela
Bercuş Elena
Iscoviciu Micuţa
Turcu Elisabeta
Udrea Cristina
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