
al şedinţei extraordinare din data de 07.04.2009

Dl Secretar face prezenţa: din 26 de consilieri în funcţie avem prezenţi 22 şi 
4 absenţi (d-na Andrei Daniela este în concediu medical, d-na Neacşu, dl Popescu A. şi dl 
Stan  trebuie să vină). Dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă.

Dl Buznicea: Bună ziua, în primul rând vreau să se prezinte cei de la presă 
dacă sunt în sală.

Alexandru Cimpoieru Politica TV.

Dl Buznicea: Dă citire convocatorului. 
Dispoziţia a fost publicată în cotidianele România Liberă şi Evenimentul Zilei şi a 

fost afişată la intrarea în Primărie. 
Înainte de discuţii pe baza ordinei de zi îi voi da cuvântul d-lui Primar al sectorului 

6.

Dl Primar: Bună  ziua,  avem de  introdus  pe  ordinea  de  zi  un  proiect  de 
hotărâre privind aprobarea valorii investiţiei pentru un număr de 88 de blocuri în vederea 
includerii  în  Programul  naţional  de  reabilitare  termică  a  unor  blocuri  de  locuinţe- 
condominii pe anul 2009. În urma adresei de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice 
şi  Locuinţei privind întocmirea listei  de priorităţi pentru finanţarea cheltuielilor privind 
execuţia lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe pentru anul 2009, rog 
Consiliul Local al sectorului 6 să aprobe prezentul proiect de hotărâre.

Dl Buznicea: Înainte să supunem la vot propunerea făcută de dl Primar fac 
menţiunea că în urma ultimelor prezentări din 26 de consilieri sunt 24. Dacă sunt discuţii 
referitor la propunerea d-lui Primar?

Dl Dina: Este vorba de o intervenţie pe procedură dacă-mi este permis d-le 
Preşedinte, legat de ordinea de zi, legat de prevederile Legii nr. 215/2001. Avem o şedinţă 
extraordinară a cărei ordine de zi şi convocator conform art. 39 s-a procedat şi atâta timp 
cât  ordinea de zi a fost  anunţată cum putem noi să introducem pe ordinea de zi acest 
proiect, în conformitate cu art. 39, d-le Secretar, vă rog şi pe dvs. dl Director Prefectural, 
care sunt condiţiile pentru ca într-o şedinţă extraordinară de consiliu să fie introdus un 
punct suplimentar pe ordinea de zi?

Dl Buznicea: Dacă îmi permiteţi, d-le Consilier, am să vă răspund personal, 
este vorba de art. 43 din legea la care dvs. personal aţi făcut referire, Legea nr. 215, care 
ne guvernează pe toţi şi care nu interzice introducerea pe ordinea de zi a acestui punct. 
Fiind vorba despre o şedinţă extraordinară, ordinea de zi nu se votează. Deci, este vorba 
doar despre o propunere pe care, vă mulţumesc frumos pentru intervenţia care aţi avut-o 
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dar cum într-o democraţie expresia cea mai înaltă este faptul că minoritatea se supune 
majorităţii, am să supun la vot propunerea d-lui Primar şi vom vedea ce ne spun regulile 
democratice.

Supun votului dvs. propunerea făcută de dl Primar. Cine este pentru?

Dl Dina: Cerere de luare de cuvânt, d-le Preşedinte, vă rog frumos!

Dl Buznicea: V-am dat cuvântul, dl Dina.

Dl Dina: D-le Preşedinte, aveţi luare de cuvânt, solicitare.

Dl Buznicea: Am supus deja la vot.

Dl Dina: Aţi greşit!

Dl Buznicea: Vă mulţumesc frumos. Cine este pentru?

Dl Dina: În aceste condiţii  vă rugăm să consemnaţi  că grupul P.N.L.,  dat 
fiind faptul că în virtutea principiului democrat şi al dreptului legal de a lua cuvântul într-o 
şedinţă de consiliu nu ni se permite, în aceste condiţii dacă atitudinea dvs. rămâne aceeaşi 
ne vom retrage. Deci, ce puteţi să ne spuneţi cu privire la atitudinea dvs., d-le Preşedinte?

Dl Buznicea: Atitudinea mea nu este alta decât aceea care este normală într-
un cadru...

Dl  Dina: În  conformitate  cu  Legea  nr.  215  şi  Regulamentul  Consiliului 
Local, consilierii au dreptul să ia cuvântul pe ordinea de zi şi pe proiecte?

Dl Buznicea: Fără discuţie vi s-a oferit cuvântul. Vi s-a oferit cuvântul.

Dl Dina: Domnul meu, colegul Avramescu a solicitat cuvântul.

Dl Buznicea: Permiteţi să fac numerotarea voturilor şi ulterior să vă răspund?

Dl Dina: Nu. Trebuie să faceţi înainte pentru ca să ştim şi noi ce avem de 
făcut. Pentru că dacă vă citesc art. 43, art. 43 face trimitere la art. 39, care art. 39 stabileşte 
care este ordinea de zi a şedinţei, d-le Preşedinte, vă rog frumos citiţi art. 43 care ne trimite 
la art. 39.

Dl Buznicea: Mulţumesc frumos, l-am citit înainte, nu-mi permiteam să mă 
prezint nepregătit.

Dl  Dina:  Şi  atunci?  Dacă  ordinea  de  zi  este  publicată  şi  este  o  şedinţă 
extraordinară, cum motivăm, deci trebuie să avem în primul rând dacă s-ar putea modifica 
ordinea de zi  trebuie  să  avem o motivaţie.  Care este  aceasta?  Care este  caracterul  de 
urgenţă, ca să putem să admitem că intră într-o şedinţă extraordinară? Cu toate că nu se 
poate într-o şedinţă extraordinară.
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Dl  Buznicea: Îmi  cer  scuze  faţă  de  cei  prezenţi,  de  regulă  nu  se  admite 
intrarea în dialog,  nu doresc să  intru în dialog cu dvs.,  am să vă spun doar atât,  prin 
publicare s-a anunţat şedinţa şi s-au convocat consilierii pentru şedinţa extraordinară, nu a 
fost publicată ordinea de zi decât data şi locul desfăşurării.

Dl  Dina: Atunci  îmi  permit,  încălcăm  legea,  vă  citesc  art.  39  care  are 
obligaţia  publicării  ordinii  de  zi.  Voi  citi  pentru  onorat  auditoriu,  pentru  toată  lumea 
prezentă aici în sală, art. 39, punctul nr. 3: „convocarea Consiliului Local se face în scris 
prin intermediul Secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea 
şedinţelor  ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare.  Odată cu 
notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe 
ordinea de zi. În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor 
locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul 
de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face 
de îndată”. Nicidecum nu avem prevederi legate de...

Dl Buznicea: Citiţi vă rog şi prevederile art. 43, dacă v-aţi apucat de citit.

Dl Dina: Cum să nu, cu cea mai mare plăcere: „Ordinea de zi se aprobă de 
Consiliul  Local  la  propunerea  celui  care  în  condiţiile  art.  39,  anterior  citit,  a  cerut 
întrunirea Consiliului. Suplimentarea ordinei de zi se poate face numai pentru probleme 
urgente care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare”. Asta am spus şi eu, care este 
caracterul de urgenţă?

Dl Buznicea: Acesta este punctul care l-am supus discuţiei, mai mult decât 
atât în baza aceluiaşi art. 43 am supus la vot pentru ca majoritatea Consiliului Local să 
spună dacă este de acord să accepte propunerea d-lui Primar sau nu.

Dl Dina: Şi dvs. de ce nu acceptaţi discuţii pe marginea ordinei de zi?

Dl Buznicea: Ce este  neclar?  V-am dat  cuvântul,  am acceptat  discuţii  pe 
marginea ordinei de zi, deci nu mă acuzaţi de lucruri pe care nu le fac, vă rog.

Dl Dina:  Nu avem motivat,  repet,  nu avem motivat  caracterul de urgenţă. 
Nici în expunerea de motive a proiectului de hotărâre, nici în raportul de specialitate, nici 
în proiectul de hotărâre în sine.

Dl Primar: Dacă îmi permiteţi, d-le Dina, acest proiect de hotărâre vizează 
accesarea unor fonduri structurale. Este vorba de 50 mil. care ar reveni către nişte asociaţii 
de proprietari.

Dl Dina: Care se adaugă la celelalte 100.

Dl Primar: Nu, dl Dina, este procentul foarte clar prin lege, 50% Ministerul 
Dezvoltării, 30%...

Dl Dina: Şi 20% asociaţiile.

Dl Avramescu: Dl Primar, de unde fonduri structurale?
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Dl Primar: Nu ţipaţi, domnule, nu sunteţi la piaţă, vorbiţi frumos. Suntem la 
o şedinţă de Consiliu.

Dl Avramescu: Atâta timp cât nu mi se dă voie să iau cuvântul, îmi pare rău 
stau cu mâna ridicată...

Dl Primar: Atunci ieşiţi afară d-le Avramescu.

Dl Avramescu: Ieşiţi dvs. afară atâta timp cât nu ştiţi nici măcar ce supuneţi 
la vot, de unde fonduri structurale pe acest proiect de hotărâre, de unde 50 mil. EURO din 
fonduri structurale? Învăţaţi întâi ce aduceţi la cunoştinţa consilierilor, este inadmisibil aşa 
ceva! Este bătaie de joc!

Dl Dina: Da, cu părere de rău grupul nostru se retrage, în aceste condiţii nu 
considerăm că nu putem să ne facem...

Dl Primar: Aşa au înţeles grupul P.N.L. să vină în ajutorul...

Dl  Avramescu: Vă  doresc  succes  în  accesarea  celor  50  mil.  EURO  din 
bugetul Guvernului.

Dl Primar: Noi încercăm să facem ceva, domnilor, dacă dvs. sunteţi numai 
contra, ne pare rău. Aţi fost întotdeauna contra, niciodată nu veţi dori şi nu veţi fi în stare 
să faceţi ceva pentru sectorul 6.

Dl Moisă: Se pare că am intervenit târziu, eu vroiam să fac un apel la grupul 
P.N.L. să rămână în sală pentru că sigur putem să avem păreri contrare, putem să avem 
divergenţe de opinii, însă suntem într-o şedinţă a Consiliului Local şi spiritul constructiv 
ar trebui totuşi să primeze şi sunt convins că aşa se va întâmpla. Am remarcat şi eu că 
ridicase dl Avramescu mâna şi  aceasta este o recomandare d-le Preşedinte ...  Îi rog pe 
colegi să aibă îngăduinţa să ne ascultăm unii pe alţii dacă se poate, deci Regulamentul şi 
Legea  nr.  215  trebuie  să  ne  călăuzească  în  desfăşurarea  acestor  lucrări,  trebuie  să  ia 
cuvântul toţi consilierii care îşi manifestă această dorinţă, cred că, şi îmi pare foarte rău că 
au plecat ceilalţi colegi, pentru că de fapt era o chestiune, cred că, de neînţelegere pentru 
că acest  proiect  are un caracter  de urgenţă.  Dl Primar  începuse să explice,  poate ar  fi 
trebuit  să  aprofundeze,  urgenţa  însemna  ca  acest  proiect  sau  ca  această  aprobare  a 
Consiliului trebuia să ajungă la Ministerul Dezvoltării pentru ca acele fonduri să nu se 
piardă şi cred că ar trebui pentru dvs. pe viitor să încercaţi, dacă se întâmplă, că o să se 
întâmple sincope din acestea, dacă un consilier care vrea să ia cuvântul...

Dl Primar: D-le Moisă, mă scuzaţi că vă întrerup, dar de ce unii consilieri 
sau marea majoritate a consilierilor înţeleg aceste lucruri şi alţii nu? Iertaţi-mă, până la 
urmă cu toţii suntem oameni şi poate că cei care muncesc se enervează uneori.

Dl Moisă: Dl Primar, au grade diferite de înţelegere. M-aţi înţeles, deci eu am 
pledat  şi  pledez  pentru  să  armonizăm  aceste  grade  de  neînţelegere,  de  pasiune  şi 
temperament.  Pentru  viitor  cred  că  este  în  interesul  Consiliului  Local  şi  în  interesul 
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locuitorilor sectorului 6 să dăm loc dezbaterilor că până la urmă şi dânşii, sau cine este, îşi 
epuizează argumentele şi...

Dl Buznicea: Vă mulţumesc frumos şi experienţa dvs. înseamnă mult pentru 
mine. Am să ţin cont de sfatul care mi l-aţi dat, intenţia nu a fost asta. Nu-mi permit să 
discut  în  lipsa  dumnealor  despre  ceea  ce  s-a  întâmplat,  am  să  închid  aici  subiectul, 
mulţumesc pentru recomandare.

Dl  Constantin: Eu  am  simţit  pe  pielea  mea  această  anvelopare  a 
apartamentului. Eu toată iarna nu am dat drumul la calorifere decât într-o anumită situaţie 
unul singur, în rest nu am dat drumul la calorifere. Ceea ce înseamnă că am făcut un lucru 
deosebit.  Mă  mir  că  aceşti  oameni  nu  gândesc  ce  înseamnă  o  anvelopare  a  unui 
apartament.  De asemenea,  consider  că,  încă o dată,  dvs.  trebuia  de la bun început,  în 
momentul când s-a acordat nu mai discutăm şi gata. 

Dl Bâldea: Inevitabil s-ar putea să repet unele idei care le-au spus colegii mei 
dar, acestă sincopă care s-a produs la începutul nostru de şedinţă este chiar fără nici un fel 
de explicaţie. Având în vedere punctul principal al întâlnirii noastre de a discuta proiectul 
de buget nu se putea face o conexiune mai nimerită cu acestă problemă decât astăzi. Şi 
sunt convins că dacă după această şedinţă în care discutăm bugetul şi încercăm să-i dăm o 
configuraţie s-ar fi băgat această problemă care este de o valoare, are o valoare, are o 
participare care ştim cu toţii că se discută contribuţiile primăriilor referitor la cei 20%, da, 
era o problemă scăpată de sub control. Nu ştiu cine a fost cu ideea pe lângă dl Primar dar 
este foarte nimerită că s-a băgat în şedinţă. Mulţumesc.

Dl Buznicea: Mulţumesc frumos. Fac precizarea că prin retragerea grupului 
de consilieri P.N.L. au mai rămas 20 de consilieri în sală, ca să evităm eventualele vicii de 
procedură.

Dl Angliţoiu: Aş dori să fac o corecţie la cele afirmate de dl Avramescu, îmi 
pare rău că nu este prezent în sală, a afirmat că reabilitarea termică nu se încadrează în 
ceea  ce  acoperă  fondurile  structurale  acordate  de  Uniunea  Europeană,  eficientizarea, 
reabilitarea termică face trimitere la eficientizarea termică, adică eficientizarea consumului 
este strategia de securitate energetică a Uniunii Europene, se necesită reducerea accelerată 
a  consumului  de  energie  fosilă.  În  consecinţă  nu  are  temei  afirmaţia  dumnealui  că 
reabilitarea termică nu este acoperită de fondurile structurale, vă mulţumesc.

Dl Simion: Sunt participant voluntar, sunt un locuitor al sectorului 6, m-a 
surprins  foarte  neplăcut  atitudinea  domnilor  consilieri  de  la  P.N.L.  care  dacă  la  acest 
subiect care toată lumea ar trebui să pună umărul la anveloparea blocurilor, s-au ridicat şi 
au plecat.  Eu special  am venit,  am văzut  că se  discută  bugetul,  aşa  cum a precizat  dl 
Consilier acesta este cel mai potrivit moment ca să legăm această problemă de bugetul pe 
2009. Eu am venit aici ca să ridic problema anvelopării blocului în care locuiesc, A3 din 
Aleea Istru nr. 7, întrucât noi avem probleme serioase cu terasa, se produc infiltraţii mari, 
deranjează locatarii de la ultimul nivel şi nu ştim ce să facem, să facem terasa, aşteptăm ca 
să fim cuprinşi în program? Noi suntem trecuţi la poziţia 88, dl Primar mi-a spus poziţia 
65, mi-aţi dat o veste bună, vă mulţumesc, deci o să spun locatarilor că noi vom fi cuprinşi 
şi vom face reabilitarea anul acesta. Vă mulţumesc.      
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Dl  Buznicea: Mulţumesc  frumos.  Ca  să  depăşim  puţin  momentul  am să 
supun, da dl Consilier, vă rog frumos.

Dl Flămânzeanu: D-le  Preşedinte,  d-le  Primar,  am şi  eu  o  propunere  de 
făcut, cred că nu mai este cazul să solicit ca toţi consilierii care au rămas aici să aprobe 
acest program de 88 de blocuri pentru că în urmă cu câteva zile noi am aprobat programul 
pe 4 ani. Deci, cele 88 de blocuri se regăsesc în programul nostru de activitate. Deci, este o 
sarcină normală, firească.

Dl  Primar: Nu  este  bine  să  fac  precizarea,  dl  Flămânzeanu,  cele  88  de 
asociaţii şi-au dat afirmativ...

Dl Flămânzeanu: Au întocmit dosarul, aferent.

Dl Primar: Şi au şi banii, au absolut tot.

Dl Flămânzeanu: Am înţeles. Ce rugăminte am eu la dvs., dl Preşedinte şi dl 
Primar, m-am uitat pe liste şi sunt unele blocuri cu regim mare de înălţime. Ele s-au născut 
înainte de cutremurul din 1977 care a fost un examen foarte serios. Mi se pare indicat ca la 
multe dintre blocurile cu regim mare de înălţime să li se facă o expertiză tehnică. Am dat 
un exemplu şi  vi-l  dau şi  dvs.,  vis-a-vis,  deci pe Bd. Păcii,  acum nu mai  ştiu cum se 
numeşte, vis-a-vis de fosta fabrică de lapte vreo 5-6 blocuri după cutremurul din 1977 au 
fost eliberate şi urmau să fie consolidate. Nu s-a mai făcut treaba după câteva luni bune, 
dar mi se pare indicat să aveţi  în vedere ca la blocurile cu regim mare de înălţime să 
încercăm în cadrul fondurilor care se vor aproba prin Ministerul Dezvoltării să se facă şi 
expertiză tehnică vă rog.

Dl Primar: Îl rog pe dl Huştea să răspundă vis-a-vis de ceea ce aţi spus dvs.

Dl  Huştea: Deci,  vreau  să  îi  aduc  la  cunoştinţă  d-lui  Consilier,  că  prin 
procedura de proiectare în caietul  de sarcini  este  prevăzută  ca  obligatorie  expertizarea 
tehnică  a  blocului.  Deci,  sunt  3  paşi:  expertiza  tehnică,  auditul  energetic  după  aceea 
întocmirea studiului de fezabilitate. Soluţia propusă pentru reabilitare termică include şi 
eventualele consolidări ale blocurilor.

Dl Flămânzeanu: Vă mulţumesc.

Dl Buznicea: Supunem la vot propunerea d-lui Primar. Cine este pentru? Se 
aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:  „Proiect de hotărâre privind aprobarea 
utilizării fondului de rulment”.

Dă citire proiectului.
Avem la dosar:  proiectul de hotărâre,  avizul de legalitate semnat  de dl Secretar, 

expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dl director 
executiv Doru Manolache.

Există discuţii?
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
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Supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblul  său.  Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:  „Proiect de hotărâre privind Bugetul de 
Venituri şi Cheltuieli”.

Dă citire proiectului
Avem la dosar:  proiectul de hotărâre,  avizul de legalitate semnat  de dl Secretar, 

expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dl director 
executiv Doru Manolache, Anexa B.

Există  discuţii?  Dă  citire  Art.  1.  Fac  precizarea  că  faţă  de  materialul  care  s-a 
prezentat la mapă, apare un plus de 400 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli în temeiul 
unor sume venite special pentru şcoli. În măsura în care aveţi întrebări pe această temă, dl 
director  economic  Doru  Manolache  vă  poate  sta  la  dispoziţie  pentru  lămuriri.  Am 
considerat  necesar  să  introducem în  discuţia  bugetului  această  sumă  pentru  a  evita  o 
rectificare bugetară înainte ca bugetul să fie aprobat.

Supun votului dvs. Art. 1. Vă rog, d-le Moisă. 

Dl Moisă: Da, trebuie să supuneţi la vot întâi anexa pentru că articolul aprobă 
o anexă şi de fiecare dată se supune întâi la vot anexa care este tehnică şi articolul care o 
aduce în faţă.

Dl Buznicea: Vă mulţumesc frumos. Discuţii mai sunt?
Supun votului dvs. Anexa 10/01. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 

voturi.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Anexa 10/02. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 

voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Anexa 10/07. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 

voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Anexa 10/05. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 

voturi.
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Anexa 10/04. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 

voturi.
Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Anexele 1, 1a şi 1b. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate 

de voturi.
Supun votului dvs. Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Anexa B. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 7. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 8. Cine este pentru? 

Dl Darabont: O întrebare pentru dl Manolache, aşa să mă lămurească: nu ar 
trebui să apară undeva evidenţiată acea diferenţă de care aţi vorbit la art. 2, de aproximativ 
400 mii lei?

Dl Manolache: S-a refăcut şi anexa care cuprinde cei 400 mii lei.
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Dl Darabont: Deci, este în anexă.

Dl  Buznicea: Supun  votului  dvs.  Art.  8.  Cine  este  pentru?  Se  aprobă  în 
unanimitate de voturi. 

Supun votului dvs. Art. 9. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblul  său.  Cine este pentru? Se 

adoptă în unanimitate de voturi.
Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:  „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

valorii investiţiei pentru un număr de 88 de blocuri în vederea includerii în „Programul 
naţional de reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe-condominii” pentru anul 2009, 
conform  OUG nr.  18/2009  privind  creşterea  performanţei  energetice  a  blocurilor  de  
locuinţe”.

Dă citire proiectului.
Avem la dosar:  proiectul de hotărâre,  avizul de legalitate semnat  de dl Secretar, 

expunerea de motive semnată de dl Primar, raportul de specialitate semnat de dl director 
general Daniel Istrate, Anexa.

Există discuţii? Dă citire Art. 1.
Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Dă citire Art. 2
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Dă citire Art. 3
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Proiectul de hotărâre în ansamblul  său.  Cine este pentru? Se 

adoptă în unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulţumesc pentru participare.

Dl Primar: Încă o dată ţin sa vă mulţumesc pentru înţelegerea de care aţi dat 
dovadă şi până la urmă cetăţenii vor afla cine a fost pentru.

Dl Simion: Putem consulta şi noi anexa?

Dl Primar: Cum să nu. Oricum anul acesta va fi un buget care va suporta 
foarte multe modificări, mai departe, aţi văzut la capitală cotele de defalcare pe sectoare nu 
au  fost  stabilite,  probabil  că  va urma  imediat  o  şedinţă  după  ce  se  vor  hotărî  domnii 
consilieri generali, o şedinţă care va modifica bugetul şi ceilalţi bani pe care să sperăm că 
îi vom accesa din fonduri structurale, împrumuturi ş.a.m.d. 

Pe 28 aprilie şedinţă ordinară pentru că 30 pică într-adevăr joi dar este înainte de 1 
mai şi nu aş vrea să risc să nu avem cvorum la şedinţă. Vă mulţumesc.

Dl Buznicea: Declar şedinţa închisă. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,
                                                                                                                                     
         Cristinel Buznicea                    Gheorghe Floricică

Redactat: Alexandra Crudu
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