
al şedinţei de îndată din data de 12.08.2010

Dl Bâldea: Declar deschisă şedinţa de îndată propusă de dl Primar.
Şedinţa de îndată are pe ordinea de zi un singur punct şi anume:  “Proiect de  

hotărâre privind  aprobarea  reorganizării  Administraţiei  Pieţelor  Sector  6  conform 
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare”. 
Am înţeles  că  toţi  consilierii  aţi  primit  materialele,  deci  putem să  începem discuţia 
pregătitoare votării acestei hotarâri. La discuţii generale dacă vrea cineva să participe?

Dl Sever: Staţi puţin că trebuie să facem prezenţa. Deocamdată semnează 
domnii consilieri.

Se face prezenţa.

Avem prezenţă de 24 de consilieri, cvorumul este întrunit, domnule preşedinte 
puteţi continua.

Dl  Bâldea: Nefiind  discuţii  generale  trecem  la  discuţia  hotărârii  pe 
articole. Există discuţii la Anexa nr. 1, pe care am înţeles că o aveţi cu toţii? Aţi primit-
o da? Sunt discuţii? 

Supun la vot Anexa nr. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 de voturi pentru, 2 
abţineri şi 1 vot împotrivă. 

Supun la vot Anexa nr. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 de voturi pentru, 2 
abţineri şi 1 vot împotrivă.

Supun la vot Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 de voturi pentru, 2 abţineri 
şi 1 vot împotrivă.

Art. 2.  Anexa nr. 3 Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Dl  Gheorghe:  Vă rog  să  îmi  permiteţi  d-le  preşedinte,  vreau  să  fac  o 
precizare.  Întrucât  timpul  a  fost  foarte  scurt  de  la  momentul  când  a  fost  elaborată 
următoarea organigramă şi până la şedinţa noastră, nu a fost timpul necesar ca să se 
realizeze şi  acest Regulament de organizare şi  funcţionare, urmând ca ulterior să fie 
realizat.

Dl Darabont: În acest caz vă propun să fie scos articolul din proiectul de 
hotărâre  urmând  ca  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  modificat  să  facă 
subiectul unui alt proiect de hotărâre într-o şedinţă ulterioară, pentru că nu putem să 
aprobăm ceva ce nu există. 



Dl Bâldea: Nici nu cred că influenţează organigrama.

Dl Stan: Dacă nu influenţează organigrama!

Dl Gheorghe: Este o observaţie extrem de logică şi dacă sunteţi de acord 
s-o supuneţi la vot.

Dl Bâldea: Da.  Supun la  vot  eliminarea  Art.  2  din  hotărâre.  Cine  este 
pentru? Se aprobă cu 24 de voturi pentru.

Supun votului Art. 2 fost Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 22 de voturi 
pentru.

Supun votului Art. 3 fost Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 de voturi 
pentru şi 1 abţinere.

Supun votului Art. 4 fost Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 22 de voturi 
pentru.

Vă rog să fiţi atenţi, prin influenţa modificării Anexei nr. 1 la Art. actualmente 3 
se modifică numărul persoanelor cu contract pe perioadă determinată în loc de 4 este 2. 
Reluăm votul Art. 3 ca să fim consecvenţi. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 de voturi  
pentru.

Supun votului Art. 5 fost Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 de voturi 
pentru.

Supun votului proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se aprobă cu 
21 de voturi pentru.

Declar închisă şedinţa de îndată.

Dl Primar:  Şedinţa ordinară din septembrie  o vom anunţa ulterior,  dar 
după data de 18. Vă mulţumesc.
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