
al şedinţei extraordinare din data de 22.07.2009

Dl Stana: face prezenţa: 17 consilieri prezenţi şi 10 consilieri absenţi.

D-na Neacşu: Bună ziua stimaţi colegi! Şedinţa de astăzi a fost convocată 
prin Dispoziţia nr. 1.678/17.07.2009 emisă de Primarul Sectorului 6 şi a fost anunţată în 
presă. Dacă există reprezentanţi mass-media în sală, vă rog să se nominalizeze. Dacă nu, 
dau cuvântul d-lui Primar pentru amendamente la ordinea de zi.

Dl Primar: Datorită caracterului de urgenţă, e vorba de un proiect pe care 
Consiliul Local al Sectorului 6 l-a aprobat, numai că Ministerul de Interne, unitatea de 
implementare a proiectului,  ne-a cerut ca în termen de 5 zile să modificăm în proiect 
aportul nostru de 2% care nu era specificat. Atunci, avem această ocazie să modificăm 
proiectul pentru ca Ministerul de Interne să ne acorde acest...

D-na Neacşu: Atunci dacă există alte discuţii pe marginea ordinei de zi, în 
caz contrar aşteptăm proiectul să vedem exact denumirea şi să votăm introducerea lui pe 
ordinea  de  zi.  Un  exemplar  aveţi  măcar?  Dau  citire  titlului  proiectului:  „Proiect  de 
hotărâre pentru modificarea H.C.L.S. 6 nr. 136/07.07.2009 privind aprobarea cofinanţării 
proiectului  –  Sectorul  6,  pol  de  cercetare  şi  inovare,  ca  suport  al  unei  scheme  de 
dezvoltare a spaţiului comunitar. O strategie de definire şi afirmare a identităţii locale, 
creşterea coeziunii spaţiale şi dezvoltării durabile. Agenda locală 21, Sector 6, Bucureşti 
– a Primăriei Sectorului 6, Bucureşti”.

Supun votului dvs. introducerea proiectului pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se 
aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere.

Dacă nu mai sunt discuţii generale asupra ordinii de zi o supun la vot. Cine este 
pentru?  Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere.

Trecem la primul punct din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea 
unui împrumut  intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi  
perioadă de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii  
de interes public local”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexele 
1 şi 2, Expunerea de motive semnată de dl Primar şi Referatul de specialitate semnat de 
Administratorul Public d-na Cristina Pîrvulescu. Fiind şedinţă extraordinară rapoartele 
comisiilor de specialitate nu sunt obligatorii.

Dă citire Art. 1 anexă la proiectul de hotărâre.
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Deoarece nu sunt discuţii supun votului dvs. Anexa 1. Cine este pentru? Se aprobă 
cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere.

Supun votului dvs. Anexa 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 
abţinere.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 
abţinere. 

Dă citire Art. 2 anexă la proiectul de hotărâre.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 

abţinere.
Dă citire Art. 3 anexă la proiectul de hotărâre.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 

abţinere.
Dă citire Art. 4 anexă la proiectul de hotărâre.
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 

abţinere.
Dă citire Art. 5 anexă la proiectul de hotărâre.
Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 

abţinere.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere.

Trecem la punctul 2 din ordinea de zi: „Proiect  de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei  tehnice  privind  obiectivul  Amenajarea  complexă  –  peisagistică  şi  
urbanistică  a  perimetrului  cuprins  între  Str.  Braşov,  Bd  Timişoara,  Bd  Geniului,  
Intersecţia Răzoare şi Str. Drumul Taberei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi  
obiectivului”.

Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa, 
Expunerea  de  motive  semnată  de  dl  Primar  şi  Raportul  de  specialitate  al  Direcţiei 
Investiţii. Există discuţii generale? Dacă nu există dicuţii, dau citire Art. 1.

Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 
abţinere.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 
abţinere.

Dă citire Art. 2 anexă la proiectul de hotărâre.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 

abţinere.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere.

Trecem la punctul 3 din ordinea de zi: „Proiect  de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei tehnice privind obiectivul Amenajarea complexă Cartier Drumul Taberei  
–  amenajare  peisagistică  şi  urbanistică  a  perimetrului  cuprins  între  Str.  Braşov,  Bd  
Ghencea, Str. Bursucani, Str. Cara Anghel, Aleea Haiducului şi Str. Drumul Taberei şi a  
indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului”.
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Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa, 
Expunerea  de  motive  semnată  de  dl  Primar  şi  Raportul  de  specialitate  al  Direcţiei 
Investiţii. Există discuţii generale? Dacă nu există dicuţii, dau citire Art. 1.

Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 
abţinere.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 
abţinere.

Dă citire Art. 2 anexă la proiectul de hotărâre.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 

abţinere.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere.

Trecem la punctul 4 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea  
H.C.L.S. 6 nr. 136/07.07.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului – Sectorul 6,  
pol de cercetare şi inovare, ca suport al unei scheme de dezvoltare a spaţiului comunitar.  
O strategie de definire şi  afirmare a identităţii  locale,  creşterea coeziunii  spaţiale şi  
dezvoltării durabile. Agenda locală 21, sector 6, Bucureşti – a Primăriei Sectorului 6,  
Bucureşti”.
Avem la  dosar:  proiectul  de  hotărâre,  Expunerea  de motive  semnată  de dl  Primar  şi 
Raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane.

Dă citire Art. 1 anexă la proiectul de hotărâre.
Deoarece nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă 

cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere.
Dă citire Art. 2 anexă la proiectul de hotărâre
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 

abţinere.
Dă citire Art. 3 anexă la proiectul de hotărâre
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 

abţinere.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere.
Vă mulţumesc de participare şi declar şedinţa închisă.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                          SECRETAR,
                                                                                                                                     
    Ioana Mihaela Neacşu                              Gheorghe Floricică

Redactat: Carmen Cîţea       
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