al şedinţei ordinare din data de 08.04.2013

Dl Secretar face prezenţa: Din 27 consilieri în funcţie, sunt prezenţi
26, un singur absent pe motive medicale dl Stan Sorin Cristian.
În continuare vă supun votului dvs. procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 28.03.2013. Procesul verbal a fost semnat de preşedintele de şedinţă şi de
Secretar. Cine este pentru validarea procesului verbal? Serviciul Tehnic?
Compartimentul Tehnic: 25 pentru şi o abţinere.
Dl Secretar: Deci, 25 şi o abţinere, bun, mulţumim. În continuare dau
cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă.
Dl Jicman: Bună seara doamnelor şi domnilor, bună seara stimaţi
colegi, vă mulţumim pentru prezenţa în această seară la şedinţa Consiliului Local
Sector 6. Înainte de a vă supune atenţiei şi aprobării ordinea de zi aş vrea să dau
cuvântul d-lui Viceprimar Gabriel Petrea pentru o propunere de completare la
ordinea de zi. Mulţumesc.
Dl Viceprimar: Bună seara, vă spun şi eu, având în vedere că este o
şedinţă ordinară şi nu avea rost să avem un singur punct important pe ordinea de zi,
vă propun suplimentarea ordinii de zi cu câteva hotărâri, Organigrama şi Statul de
funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Sector 6, Organigrama şi Statul de funcţii
ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; Organigrama şi Statul de
funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,
Organigrama şi Statul de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Organigrama
şi Statul de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei
Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6, Organigrama şi Statul de funcţii şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor Sector 6,
Organigrama şi Statul de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
ale Administraţiei Pieţelor Sector 6, Organigrama şi Statul de funcţii şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European
Sector 6; Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Fondului
Locativ Sector 6, Organigrama şi Statul de funcţii ale şi a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Taxe şi Impozite Sector 6.
Dl Jicman: Vă mulţumesc d-le Viceprimar. În urma propunerii dvs.
vă supun aprobării propunerea de ordine de zi cu completarea adusă de dl…vă rog.
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Dl Buznicea: Vă mulţumesc frumos d-le preşedinte, apreciez faptul
că.. şi grija cu care dl Viceprimar ne-o poartă ca să nu ne întâlnim într-o şedinţă
ordinară cu un singur proiect pe ordinea de zi, probabil că există un factor de
urgenţă pentru care aceste proiecte de hotărâre nu au apărut în ordinea de zi iniţială
şi ni se propun acum pentru a fi introduse pe ordinea de zi, am vrea să ştim în
primul rând care este acest factor de urgenţă.
În al doilea rând aş vrea să vă aduc la cunoştinţă, nu ştiu dacă este corect ar
trebui să ştiţi, dar pentru introducere pe ordinea de zi a unei şedinţe ordinare, ar
trebui să aibă rapoarte de la comisiile de specialitate care să fie date în urmă cu
cinci zile lucrătoare, aş vrea să ştiu dacă această condiţie a fost îndeplinită şi dacă
avem rapoarte de la comisiile de specialitate date în urmă cu 5 zile lucrătoare dat
fiind că noi grupul P.D.-L. nu am avut cunoştinţă de niciun fel, am văzut că pe data
de 3 au fost urcate pe site, este o altă condiţie care nu a fost îndeplinită, vis-à-vis de
introducerea acestora pe ordinea de zi, dezbaterea publică de 30 zile, nu a fost
respectată. Deci, am vrea să ştim dacă în ciuda tuturor acestor nerespectări, ca să
nu spunem încălcări ale legii, susţineţi în continuare introducerea lor pe ordinea de
zi şi bineînţeles să începem cu factorul de urgenţă care determină acestă chestiune.
Dl Viceprimar: În primul rând aş vrea să-i spun de ce intră toate pe
ordinea de zi, pentru că sunt foarte multe interdependenţe între organigrame, sunt
posturi care…
Dl Buznicea: Nu am întrebat de ce intră toate.
Dl Viceprimar: Daţi-mi voie să vă răspund. În al doilea rând având în
vedere că pentru organigrame sunt solicitate avize de la A.N.F.P., acestea au venit
toate după ce noi am dat ordinea de zi şi având în vedere că avem avize de la
A.N.F.P. nu are rost să mai aşteptăm sau să vă convocăm într-o nouă şedinţă.
Avem de la comisiile de specialitate toate rapoartele, au fost pe site-urile tuturor
direcţiilor subordonate Consiliului Local, chiar mai mult de 30 de zile pentru unele
organigrame. Aşa că, eu cred că respectăm toate prevederile legale în vigoare.
Dl Jicman: Vă rog.
Dl Buznicea: Dacă îmi permiteţi. Nu am înţeles care este factorul de
urgenţă. Avem rapoartele şi avizele de la A.N.F.P.,ok. Dar bun, dar de ce nu mai
pot aştepta?
Dl Jicman: Vroiam să completez că o parte, sau să subliniez faptul că
o parte din proiectele de hotărâre şi din propunerile acestea au fost analizate,
supuse şi postate pe site chiar cu câteva luni înainte, din câte ştiu chiar din luna
decembrie, unele dintre ele. Prin urmare, nu ştiu dacă neapărat este vorba de o
acţiune, să zic aşa în pripă. Ele au fost analizate cu ceva vreme în urmă.
Dl Buznicea: Pentru unele dintre ele am văzut că au fost postate pe
site, pe data de 3 aprilie. Probabil că sunt unele urcate şi în decembrie, dar sunt
unele care au fost urcate pe 4 decembrie şi astăzi suntem în 8.
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Dl Viceprimar: Ultimele variante, pentru că datorită dezbaterilor,
având în vedere că avem deja toate avizele necesare nu mai este niciun motiv
pentru care să aşteptăm următoarea şedinţă de consiliu care poate fi luna viitoare la
sfârşitul lunii viitoare, s-a aşteptat deja foarte mult pentru a intra cu aceste
organigrame în şedinţa de consiliu. Vă rog să supuneţi la vot.
Dl Jicman: Aş vrea să vă supun la vot propunerea de ordine de zi cu
completarea făcută de dl Viceprimar. Cine este pentru? Compartimenutul Tehnic
vă rog.
Compartimentul Tehnic: 20.
Dl Jicman: Dacă există voturi împotrivă? 6. Abţineri? Vă mulţumesc.
Prin urmare ordinea de zi a fost adoptată în forma amendată cu propunerea d-lui
viceprimar Gabriel Petrea, cu 20 de voturi pentru şi 6 împotrivă.
În continuare înainte de a trece la primul punct, la prima, la primul proiect
de hotărâre de pe ordinea de zi, aş vrea să vă propun aşa cum am mai făcut, o
modalitate de lucru, sigur permiţând intervenţiile d-lor consilieri şi propunerile de
amendamente, să votăm fiecare după ce discutăm aceste eventuale propuneri să
votăm fiecare proiect de hotărâre în bloc şi nu pe articole. Sunteţi de acord cu
această propunere?
Vreţi să interveniţi, sau…? Vă rog, aveţi cuvântul.
Dl Buznicea: Mulţumesc frumos. Nu cred că este cazul ca la
dezbaterea bugetului să discutăm în bloc şi nu pe articole. Măcar la acest proiect de
hotărâre de o importanţă extraordinară pentru sector, ar trebui să ne rezervăm
timpul necesar pentru o discuţie, mai ales că noi ca grup nu avem acces la comisia
de specialitate unde a fost discutat bugetul, ultima variantă a bugetului a fost
încărcată pe site pe data de 3 aprilie, nici aici nu a fost respectată condiţia celor 5
zile lucrătoare, dar nu vă mai spun că probabil ştiţi şi doar vă încurc, ca să trecem
şi la o dezbatere în bloc mi se pare un pic cam mult, dar decizia este la dvs.
Dl Viceprimar: Votăm în bloc.
Dl Jicman: Supun votului dvs. propunerea de lucru cu votul în bloc a
proiectelor de hotărăre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, dacă există? 6.
Abţineri nu există. Cu 20 de voturi pentru şi cu 6 voturi împotrivă, propunerea de
lucru a fost adoptată şi vă propun să trecem la discuţia pe primul punct pe primul
proiect de hotărâre privind proiectul de buget.
Vă rog, doriţi să interveniţi dl Buznicea?
Dl Buznicea: Vreau să consemneze în clar că cele 6 voturi împotrivă
aparţin grupului de consilieri P.D.-L..
Dl Jicman: Vă mulţumesc.
Vă supun atenţiei primul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 pentru anul 2013.
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Proiectul conţine cinci articole. Vă supun la vot adoptarea proiectului de
buget. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri? 6. Cu 20 de voturi pentru şi 6
abţineri în proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri
şi cheltuieli al Sectorului 6 în integralitatea sa a fost adoptat.
Dl Buznicea aveţi cuvântul.
Dl Buznicea: Aş vrea să se consemneze faptul că grupul de consilieri
P.D.-L., nu este împotriva proiectului de buget, suntem împotriva modalităţii în
care este supus şi votat proiectul de buget. Nu este firesc ca proiectul de buget să
treacă fără o discuţie pe articole, nu este bine să supunem la vot în bloc ca şi cum
ar fi o chestiune de importanţă secundară, mai ales în condiţiile în care ultima
variantă a bugetului sau a proiectul de buget a fost publicată pe site în data de 03
aprilie, deci în urmă doar cu 5 zile calendaristice. Dacă consideraţi că este normal,
noi considerăm că nu este normal, drept pentru care ne rezervăm dreptul să
contestăm proiectul bugetului aşa aprobat la Prefectura Bucureşti.
Dl Jicman: Am înţeles şi vă mulţumim. Cred că s-a consemnat în
procesul verbal intervenţia dvs.. prin urmare vă propun să trecem la următorul
punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi
Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6.
Dacă pe acest subiect există intervenţii?
Aş avea eu un amendament, atât pentru acest proiect cât şi pentru câteva din
următoarele puncte pentru ordinea de zi, respectiv pentru, atât pentru Direcţia
Generală a Poliţiei Locale cât şi pentru Administraţia Domeniului Public şi
Dezvoltare Urbană, Serviciul Public Finanţe Publice Locale şi Administraţia
Pieţelor şi respectiv pentru Direcţia Locală şi Evidenţa Persoanelor ca în cadrul,
R.O.F.-ului să se completeze la rubrica de atribuţii cu două completări, respectiv la
entitatea publică să se completeze următorul paragraf, următoarea atribuţie
respectiv: “implementează şi dezvoltă un sistem de control intern/managerial la
nivelul entităţii publice potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind
control intern/managerial şi control financiar preventiv republicată, respectiv
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial
republicat” şi respectiv următoarea completare la atribuţiile directorului general
sau directorului executiv sau director personal Contractuali: “asigură dezvoltarea şi
actualizarea sistemului de control managerial la nivelul entităţii publice, verificarea
şi evaluarea funcţionării acesteia şi a elementelor componente potrivit Ordonanţei
Guvernului nr. 119/1999 privind control intern managerial şi control financiar
preventiv republicată, respectiv Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial cuprinzând
standardele de control intern managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea
sistemului de control intern managerial republicat”.
Aş vrea să fac o precizare sau o explicaţie în legătură cu această propunere.
Aceste atribuţii au fost incluse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
pentru Centrul Cultural European şi pentru Administraţia Şcolilor însă propunerea
mea constă să fie completate şi în celelalte 4 R.O.F-uri pe care le-am menţionat
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mai devreme. Cu această completare revin la propunerea de supunere a votului. Vă
supun votului această propunere de amendare pentru cele 4 entităţi menţionate.
Dacă există obiecţii? Vă rog.
Dl Buznicea: Vă mulţumesc, d-le preşedinte! Având în vedere
modalitatea complet în afara prevederilor legale prin care a fost introdus şi pe
ordinea de zi şi a discuţiilor care se poartă, vreau să vă anunţ că grupul de
consilieri P.D.-L. se va abţine la tot ceea ce înseamnă propuneri de proiecte de
hotărâri vis-a-vis de organigrame. Şi ca o propunere aşa de râsu-plânsu dacă tot am
putut să trecem bugetul în bloc, poate votăm şi organigrame în bloc să plecăm mai
repede acasă, că ne grăbim.
Dl Jicman: Am înţeles, doriţi să supunem la vot această propunere?
Bun! Întâi o să supun la vot propunerea pe care am facut-o, în ordinea cronologică
şi după care o să supun la vot şi propunerea d-lui Buznicea. Cine este pentru
propunerea de completare a atribuţiilor celor patru entităţi. Vă rog, voturi pentru.
20. Dacă există voturi împotrivă? Abţineri? 6. Cu 20 de voturi pentru şi 6 abţineri
amendamentul a fost aprobat.
Vă supun la vot şi propunerea d-lui Buznicea de vot în bloc a
organigramelor. Cine este pentru? Cine este contra? Abţineri dacă există? Vă
mulţumesc! Fără niciun vot pentru, propunerea d-lui Buznicea a fost respinsă.
Prin urmare, continuăm pe procedura de lucru, stabilită la începutul
sedinţei şi vă voi supune votului dvs., dacă nu există alte intervenţii privind
Organigrama şi Statul de funcţii al Direcţiei Generale al Poliţiei Locale Sector 6.
Vă supun la vot acest proiect de hotărâre. Dacă există voturi împotrivă? Nu sunt
voturi împotrivă. Abţineri? 6 abţineri. Cu 20 de voturi pentru şi 6 abţineri proiectul
de hotărâre privind Poliţia Locală, Direcţia Generală a Poliţiei Locale Sector 6 a
fost aprobat.
Trecem la punctul următor, respectiv: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 6.
Dacă sunt intervenţii pe acest proiect de hotarâre, dacă nu, vă supun
aprobării proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Dacă există voturi împotrivă?
Abţineri? 6 abţineri şi 20 de voturi pentru. Cu 20 de voturi pentru şi 6 abţineri
proiectul de hotărâre a fost adoptat în integralitate.
Punctul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6.
Dacă există intervenţii pe acest subiect. Dacă nu există, vă supun votului
proiectul de hotărâre în integralitatea sa şi aş vrea să vă întreb dacă există voturi
împotrivă? Abţineri? 6 şi cu 20 de voturi pentru şi 6 abţineri proiectul de hotărâre
privind D.G.A.S.P.C. Sector 6, Organigrama si Statul de funcţiune a fost adoptat în
integralitate.
Punctul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6.
Dacă există intervenţii privind acest proiect de hotărâre. Dacă nu, vă supun
adoptării proiectul în varianta sa integrală. Cine este împotrivă? Abţineri?
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Dl Buznicea: 6. Am anunţat de la început.
Dl Jicman: OK. Şi 20 restul de voturi pentru. Cu 20 de voturi pentru
şi 6 abţineri, proiectul a fost adoptat.
Punctul 7 pe Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6.
Dacă există intervenţii? Există voturi împotrivă? 6 abţineri, dacă sunt şi alte
abţineri? Dacă nu, cu 20 de voturi pentru şi 6 abţineri proiectul a fost adoptat.
Punctul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului
de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei
Şcolilor Sector 6.
Dacă aveţi pe acest subiect intervenţii, amendamente? Dacă nu, vă supun
votului proiectul de hotărâre. Voturi împotrivă? Abţineri? 6 abţineri. Voturi
pentru? Cu 20 de voturi pentru şi 6 abţineri proiectul a fost adoptat în forma sa
integrală.
La punctul 9, pe ordinea de zi vă supun atenţiei: Proiect de hotărâre privind
aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei,
Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Vă rog, d-le Tulugea!
Dl Tulugea: Dl Preşedinte, vă rog să luaţi aminte de faptul că
persoana mea se găseşte într-o oarecare incompatibilitate, deci nu particip şi nu voi
vota la acest proiect de hotărâre.
Dl Jicman: Vă rog, să se consemneze, în procesul verbal acest lucru.
Dacă există alte puncte de vedere, alte intervenţii privind Organigrama, Statul de
funcţii şi Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Administraţiei Pieţelor
Sector 6. Dacă nu, vă supun aprobării proiectul în integralitatea sa. Dacă există
voturi împotrivă? Abţineri? 5 abţineri şi 20 de voturi, restul de voturi pentru. Cu 20
de voturi pentru şi 5 abţineri proiectul de hotarâre a fost aprobat.
În continuare, următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6.
Dacă pe acest subiect aveţi intervenţii, amendamente. Vă rog! Dacă nu
există amendamente, o să vă supun adoptării proiectul de hotărâre în forma sa
integrală. Dacă există voturi împotrivă? Nu există. Abţineri? 6 abţineri. Şi restul
consilierilor prezenţi 20 de voturi pentru, prin urmare proiectul de hotărâre a fost
adoptat.
La punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6.
Vă rog!
Dl Stănescu: Dl preşedinte, la acest punct nu particip la vot.
Dl Jicman: Am înţeles.
Dl Stănescu: Sunt consilierul Stănescu Dan Gheorghe.
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Dl Jicman: Am înţeles. S-a înregistrat şi voi ruga să se consemneze şi
în procesul verbal faptul ca dl consilier Stănescu nu va participa la discuţii şi la
acest vot.
Dacă există alte intervenţii la acest punct? Dacă nu, vă supun aprobării
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cu 19 voturi pentru. Voturi împotrivă? Nu
există. Abţineri 6. Cu 19 voturi pentru şi 6 abţineri proiectul de hotărâre a fost
adoptat.
Şi trecem la ultima entitate: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei, Statului de Funcţii, a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare şi a modificării denumirii instituţiei ale Direcţiei de Impozite şi Taxe
Locale Sector 6.
Dacă există pe acest subiect intervenţii din partea colegilor consilieri? Dl
Robert Stan aveţi cuvântul!
Dl Stan: Doresc să nu particip pe motiv de incompatibilitate.
Dl Jicman: Am înţeles! Rog să se consemneze în procesul verbal.
Dacă există alte intervenţii? Dl Robert Stan a dorit să nu participe la discutarea
acestui punct pe ordinea de zi şi nici la vot.
Dacă nu există alte intervenţii, vă supun adoptării acest proiect de hotărâre.
Cine este pentru? 19 voturi pentru. Dacă există voturi împotrivă? Cu 19 voturi
pentru, niciun vot împotrivă şi 6 abţineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat în
forma sa integrală.
Propun să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi a şedintei noastre de
astăzi, respectiv dacă sunt alte intervenţii ale colegilor consilieri, întrebări către
executiv.
Dl Viceprimar: Dacă nu mai sunt alte întrebări, şedinţa este
declarată inchisă. Vă dorim o seară placută! D-le preşedinte!
Dl Preşedinte: Vă mulţumesc foarte mult pentru această şedinţă şi vă
doresc o seară plăcută în continuare!

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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