MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 333/16.11.2012

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind sancţionarea disciplinară a d-lui consilier local Anton Cristian Ioan
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală;
Luând în considerare rapoartul comisiei de specialitate a Consiliului Local
Sector 6 al Municipiului Bucureşti;
Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale de Integritate (A.N.I.) nr. 39019/
G/II/04.09.2012, înregistrată la Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, cu
nr. 30525/12.09.2012, precum şi raportul de evaluare din data de 15.06.2012 prin
care A.N.I. sesizează Consiliul Local Sector 6 al Municipiului Bucureşti, privind
încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor de către dl consilier local Anton
Cristian Ioan;
Ţinând cont de prevederile art. 57 alin. (1) lit. (f) şi alin. (2) din Legea
nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, coroborate cu art. 25 alin. (4) din
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
publice pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative;
În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere H.C.L. Sector 6 nr. 9/2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Sectorului 6;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se sancţioneză dl consilier local Anton Cristian Ioan cu retragerea
indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe, întrucât în exercitarea mandatului de
consilier local a acţionat cu încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor.
Art. 2: (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Juridică şi Direcţia Economică vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale de Integritate (A.N.I.) nr. 39019/G/
II/04.09.2012, înregistrată la Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, cu
nr. 30525/12.09.2012, precum şi raportul de evaluare din data de 15.06.2012, prin
care A.N.I. sesizează Consiliul Local Sector 6 al Municipiului Bucureşti, privind
încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor de către dl consilier local Anton
Cristian Ioan, fapt ce atrage răspunderea disciplinară a acestuia;
Ţinând cont de prevederile art. 57 alin. (1) lit. (f) şi alin. (2) din Legea nr. 393/
2004, privind Statutul aleşilor locali, coroborate cu art. 25 alin. (4) din Legea
nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative;
Luând în considerare prevederile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
Potrivit art. 26 alin. (3) ,,sancţiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de cel
mult 6 luni de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, potrivit
prevederilor legale”, şi art. 29 alin. (3) ,,neaplicarea sancţiunii disciplinare sau
neconstatarea încetării funcţiei publice, după caz, atunci când actul de constatare a
rămas definitiv, constituie contravenţie şi se sancţionează” conform Legii
nr. 176/2010.

DIRECTOR
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EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale de Integritate (A.N.I.) nr. 39019/G/
II/04.09.2012, înregistrată la Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, cu nr.
30525/12.09.2012, precum şi raportul de evaluare din data de 15.06.2012 prin care
A.N.I. sesizează Consiliul Local Sector 6 al Municipiului Bucureşti, privind
încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor de către dl consilier local Anton
Cristian Ioan, fapt ce atrage răspunderea disciplinară a acestuia;
Ţinând cont de prevederile art. 57 alin. (1) lit. (f) şi alin. (2) din Legea nr. 393/
2004, privind Statutul aleşilor locali, coroborate cu art. 25 alin. (4) din Legea
nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative;
Primarul Sectorului 6, supune aprobării Consiliului Local Sector 6 al
Municipiului Bucureşti, prezentul proiect de hotărâre.
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