al şedinţei extraordinare din data de 18.02.2013

Dl Secretar face prezenţa: Din 27 consilieri în funcţie, sunt prezenţi
22 consilieri, dintre care am înţeles că deşi nu au avut timp să formuleze
motivarea, 3 împreună cu dl consilier Eftimie Cristinel sunt plecaţi în interes de
serviciu în ţară şi restul vom vedea poate pe parcurs mai vine cineva.
Având în vedere că este o şedinţă extraordinară dau cuvîntul d-lui
preşedinte de şedinţă pentru continuarea lucrărilor.
Dl Moisă: Bună seara, stimaţi colegi, astăzi avem o ordine de zi mult
mai scurtă decât la ultima noastră întâlnire, şedinţa extraordinară de astăzi a fost
convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 3309 din 13.02.2013 şi pe ordinea de zi
după cum vedeţi pe ecran sunt două proiecte.
Primul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui
împrumut în valoare de maximum 88.717.557 lei, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor
măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare,
precum şi modificarea unor acte normative.
Şi la punctul doi: Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6
nr. 4/31.01.2013 privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru
finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri
externe nerambursabile.
Înainte de şedinţă domnul director Manolache din partea executivului mi-a
înmânat o notă care sună aşa: „Având în vedere că în data de 15.02.2013 Direcţia
Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti a alimentat conturile
Primăriei Sectorului 6 cu 1.000.000 lei, pentru a diminua arieratele înregistrate la
31.01.2013, se impune diminuarea valorii împrumutului cu suma sus menţionată.
Astfel, suma propusă spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 devine
87.717.557 lei”.
Deci, aceasta este suma care figurează la punctul 1 al ordinei de zi.
Deci, avem cvorum, sunt prezenţi 22 din 27 consilieri, pentru că sunt
proiecte de o importanţă deosebită, o să vă propun aprobării ordinea de zi a acestei
şedinţe. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 22 de voturi pentru
ordinea de zi a fost aprobată.
Cum vă spuneam, având în vedere importanţa acestor hotărâri, o să
procedăm aşa standard, în sensul că aş vrea să vă citesc hotărârile în întregime. La
punctul unu al ordinei de zi, v-am citit proiectul de hotărâre cu această modificare,
deci, suma este 87.717.557 lei.
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L-aş ruga pe domnul director Manolache să explice consiliului local care
este urgenţa acestor hotărâri.
Dl Manolache: Deci, odată cu apariţia Ordonanţei nr. 3/2013, se
specifică în ea că primul venit este şi primul servit. Normele de aplicare a
Ordonanţei 3 au fost publicate în data de 15.02.2013, adică vineri, astăzi noi am
pregătit această listă cu cererea vis-a-vis de arieratele înregistrate în Primărie cu 87
de milioane, urmând ca mâine dimineaţă, conform tuturor normelor de aplicare, să
ne ducem cu toate actele la Ministerul de Finanţe pentru a începe modalitatea de
avizare a acestor arierate. În general sumele de 87.717.557 lei sunt formate la
Primăria Sector 6 din 53.682.949, cea mai mare parte a sumei o reprezintă
reablilitarea termică 35.266.171; 12.400.000 salubrizarea, plus contractele de
cesiune ale U.R.B.A.N.-ului, iar diferenţa este datoria pe care o avem către
Asociaţiile de Locatari votate în şedinţa din 31.07., 3.800.000 acelea care trebuie
să le restituim conform hotărârii consiliului local.
Dl Moisă: Dl Director şi la punctul 2, deci, sunt în legătură cele două
puncte, deci, ce spune ordonanţa referitor la excedent?
Dl Manolache: Da, în momentul apariţiei Ordonanţei 3, toate
conturile care sunt alimentate din sumele din impozit pe venit şi cele de echilibrare
au fost blocate, Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti nu ne-a mai dat
niciun ban, putând să facem plăţi numai din bugetul local, ceea ce avem din surse
proprii sau să facem plăţi pentru arierate. Apropo, de ce aţi spus dumneavoastră în
hotărârea nr. 4 din ianuarie am indicat suma de 7.780.245,76 lei care reprezenta
excedentul în acea perioadă, am spus că o vom folosi pentru reabilitarea termică a
blocurilor. Neavând banii necesari pentru a plăti salariile tuturor din consiliul local,
adică din subordinea consiliului local, tuturor salariaţilor, am ajuns la o înţelegere
cu Ministerul de Finanţe, am plătit numai cash, banii reali, urmând ca, contribuţiile
să le plătim până pe data de 25 ale luni în curs. Această diferenţă, exact, ce cerem,
anularea aceea cu 7.780.245,76 ne ajunge pentru a plăti aceste contribuţii şi ale
angajatorului şi ale angajatului la nivelul sectorului.
Dl Moisă: Mulţumesc, dl Director. Deci după cum vă spuneam o să
trec rapid, dar ca să fie consemnat în mod corespunzător, să fie consemnată
desfăşurarea corectă a lucrărilor.
La punctul 1 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
contractării unui împrumut în valoare de maximum 87.717.557 lei, în conformitate
cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind
reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte
măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative.
Dă citire preambulului proiectului de hotărâre.
Dacă sunt discuţii generale la acest proiect? Dl consilier Buznicea.
Dl Buznicea: Mulţumesc frumos, d-le preşedinte. Dintr-o discuţie
avută înaintea începerii şedinţei de consiliu cu dl director Manolache, am înţeles şi
ne-a fost înmânată o listă intitulată “Anexa 1a”care cuprinde beneficiarii sau este
lista arieratelor înregistrate la data la care discutăm.
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Aş vrea să se facă un amendament iar această listă să devină parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Dl Moisă: Nu este în textul hotărârii, prevăzut, Anexa 1.
Dl Buznicea: Dacă era în textul hotărârii nu mai aveam intervenţia de
faţă. Dar este făcută pe sumă exactă 87.717.557 ceea ce reprezintă şi suma
propusă prin hotărâre.
Dl Moisă: Dl Director Manolache.
Dl Manolache: Anexa 1a este deja anexa de repartiţie prezentată
mâine dimineaţă Ministerului de Finanţe. Deci fără nicio problemă poate fi inclusă
în hotărârea respectivă.
Dl Moisă: Atunci, dl consilier Buznicea, ar fi conform la Art. 2, nu?
Da, atunci când ajungem la Art. 2.
Deci, Art 1.
Dă citire Art 1.
Este cineva împotrivă?
Dl Viceprimar: Era 87, nu scăzusem 1 milion?
Dl Moisă: Nu, deja asta e modificat. Aşa. Se abţine cineva? Deci cu
22 de voturi Art. 1 a trecut.
La Art. 2 s-a făcut amendamentul de dl consilier Buznicea, conform situaţiei
arieratelor şi punem în paranteză la sfârşit, Anexa nr. 1. Nu?
Dl Buznicea: 1a.
Dl Moisă: Nu, că dacă e 1a, înseamnă că e şi un 1b, şi nu îl avem aici,
1a e la dânşii în situaţie. Nu? Deci noi…
Dl Manolache: Noi avem o listă întreagă de, o listă, o pagină de
articole şi anexe, care trebuie să le ducem să le prezentăm la Ministerul de Finanţe.
Dar centralizatorul pentru suma de 87 de milioane…
Dl Moisă: A, atunci să-i zicem anexă, conform anexei, avem o
singura anexă la, aici, da?.
Dl Manolache: Dar nu mai e aceeaşi…
Dl Moisă: Şi asta o să capete denumirea de anexă, da? “…conform
anexei”. Deci această anexă 1a va purta titulatura de anexă, dar întâi să supunem la
vot. Este cineva împotrivă? Dl...staţi puţin...dl consilier Orhei are o problemă.
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Dl Orhei: Aceeaşi problemă ca colegul dinainte, dar mai am o singură
problemă. Deci, eu sunt de acord cu suma, am votat, dar văd aici U.R.B.A.N., are
2.741.641 de lei.
În şedinţa comisiei nr. 6, în momentul când am discutat despre curăţenia din
sector, U.R.B.A.N.-ul a venit şi ne-a prezentat o sumă mai mare. Deci, ar fi vorba
de o sumă mai mare de 500 de mii. Deci, ştiu că de ei, tot la fel spuneau, că au o
datorie. Primăria are o datorie către U.R.B.A.N.mai mare, iar aici văd suma mai
mică. Iar, referitor la treaba asta cu care a fost şi urmează să fim toţi de acord,
bănuiesc, anexa 1 să devină parte a acestei hotărâri, ar fi bine să luăm fiecare
contract în parte, că din câte am înţeles sunt contracte din 2008, 2009, care nu s-au
plătit să le analizăm, să nu fie umflate.
Dl Moisă: Da.
Dl Orhei: Fiindcă, întâmplător…
Dl Moisă: Dl Viceprimar vrea să vă dea un răspuns.
Dl Orhei: Întâmplător colegii, poate unii îşi aduc aminte, am făcut o
intervenţie unde am cerut anumite contracte să fie prezentate către comisia nr. 6 şi
am avut mai multe surprize şi au avut şi alţii surprize în momentul când au văzut.
Dl Viceprimar: Eu vreau doar să vă întreb când a avut loc comisia, la
ce dată?
Dl Orhei: Deci şedinţa de comisie, anul trecut.
Dl Viceprimar: Ştiţi data? Că de atunci şi până acum s-au mai
modificat sumele, de asta vă spun.
Dl Orhei: Oare chiar fixă, dacă s-au modificat, e ok, nu am nimic,
dar…
Dl Viceprimar: Am făcut plăţi între timp.
Dl Orhei: E perfect în cazul acesta, că nu trebuie să uităm că povara
acestor bani cade pe cetăţeanul sectorului 6, nu pe altcineva, şi e păcat. Mulţumesc.
Dl Moisă: Da. Deci trecem la vot, Art. 2, amendamentul mai întâi…
Dl Orhei: Adăugăm şi treaba asta care am spus să fie verificat din
nou fiecare contract în parte, vă rog frumos.
Dl Moisă: Dl consilier, deci avem amendamentul d-lui consilier
Buznicea în sensul să adăugăm la art. 2 la sfârşit: “conform Anexei”. Deci situaţia
nu ştiu ce, conform Anexei în paranteză. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Deci cu 22 de voturi amendamentul a trecut.
Art. 2.
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Dă citire Art. 2 cu tot cu amendament.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Şi Art. 2 a trecut în această formă.
Art. 3. Dă citire Art. 3.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 22 de voturi pentru a
trecut şi Art. 3.
Art. 4. Dă citire Art. 4.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 22 de voturi a trecut şi Art.
4.
Fac o incluziune aici, nu v-am spus la început că proiectul are Expunerea de
motive a d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice.
Trecem la Art. 5. Dă citire Art. 5.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 22 de voturi pentru a
trecut şi Art. 5.
Dă citire Art. 6.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci şi acest articol a trecut cu 22
de voturi pentru.
Dl Orhei: D-le preşedinte, mă scuzaţi că intervin.
Dl Moisă: Vă rog.
Dl Orhei: Am solicitat şi trebuia prevăzut un articol undeva, să fie
verificat fiecare contract în parte.
Dl Moisă: D-le consilier, am ascultat aici răspunsurile
reprezentanţilor executivului, deci acesta este un proiect de hotărâre care are în
spate un dosar. Acel dosar, fiind vorba de o şedinţă extraordinară, n-a trecut prin
comisie, la o şedinţă ulterioară, când doriţi dvs., a comisiei, puteţi solicita acest
dosar sau îl puteţi studia, să zicem, la Direcţia Economică. Nu face obiectul
proiectului de hotărâre de astăzi, să verificăm contracte şi aşa mai departe. Aceste
chestiuni sunt probleme ale executivului, iar hotărâri în acest sens, numai dacă
consiliul local ia o hotărâre că se face o comisie sau se analizează un anumit aspect
al activităţii executivului, în acest caz putem discuta.
Dl Orhei: Bun, de acord cu tot ce spuneţi dvs.. Atunci de ce mai îmi
cereţi mie acordul să vă împrumutaţi, primărie? Deci, dacă mie mi se cere acordul
să se facă un împrumut, tot la fel trebuie să mi se ceară acordul pentru ce se dau
aceşti bani. Aşa e corect, da?
Dl Moisă: D-le consilier, deci termenul ăsta cu de ce îmi cereţi mie
acordul, deci aici este consiliul local, deci executivul cere consiliului local, nu dvs.
în mod expres, consiliului local, acordul pentru a vota acest proiect. Eu cred că nu
e cazul…
Dl Orhei: Da, sunt de acord cu dvs., dar încă o dată, înţelegeţi-mă,
odată ce ne cereţi acordul să se facă acest împrumut, consiliul local, ni se cere acest
lucru, tot la fel trebuie să ni se ceară acordul asupra plăţilor, dacă contractele alea
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sunt în regulă şi dacă totul este ok, da? Mulţumesc. Deci eu unul mi-am făcut
datoria, dvs. procedaţi ca atare mai departe.
Dl Moisă: Da. Pentru că sunteţi un consilier nou, pentru că altfel la
nişte consilieri cu ştate mai vechi, şi n-ar fi cazul să dăm această explicaţie, deci
execuţia bugetului, execuţia unor hotărâri ale consiliului local, se aprobă prin
hotărâri la sfârşitul anului, restul, modul cum se face această gestionare, este
problema executivului şi numai dacă consiliul local în majoritatea lui, la iniţiativa
cuiva, vrea să facă un control asupra acestor lucruri, o poate face. Deci, nu
discutăm modul de executare cu ocazia acestui proiect.
Acum, ca să nu fim total scoşi din ritm, proiectul de hotărâre în ansamblul
său.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 22 de voturi pentru,
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Dl Viceprimar: Cu 23 de voturi.
Dl Moisă: Cu 23 de voturi, având în vedere că a venit şi colegul
nostru Sorin Stan, l-am văzut, dar eram în discuţia cu dl consilier Orhei şi n-am….
Deci cu 23 de voturi pentru a fost adoptat acest proiect.
Trecem la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
H.C.L. Sector 6 nr. 4/31.01.2013 privind aprobarea utilizării excedentului anului
precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de
dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile.
Dă citire preambulului proiectului de hotărâre.
Şi aici să spunem că şi acest proiect are Expunerea de motive a d-lui Primar
şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice.
Dă citire Art. 1.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 23 de voturi…
D-na Niculae: O abţinere.
Dl Moisă: Vă rog, mai vizibil.
Dl Anton: O abţinere mai vizibilă.
Dl Moisă: Aşa, aşa. Deci am votat, dar vă dăm cuvântul.
D-na Niculae: Nu vreau, mă abţin.
Dl Moisă: Da. V-aţi abţinut la vot?
D-na Niculae: Da.
Dl Moisă: Deci 22 de voturi pentru şi o abţinere. Mă scuzaţi că n-am..
Dl Tulugea: Da măi, ca să nu fie ca pe vremuri.
6

Dl Moisă: Da.
Dă citire Art. 2.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 23 de voturi pentru
articolul 2 a trecut.
Dă citire Art. 3.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 23 de voturi pentru a
trecut şi acest articol 3.
Hotărârea în ansamblu? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 23
de voturi pentru hotărârea a fost adoptată.
Stimaţi colegi, cu aceasta şedinţa consiliului local a luat sfârşit. Vă
mulţumesc.
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