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al şedinţei extraordinare din data de  05.12.2012 

 
 
Dl Secretar face prezenţa: din 27 consilieri în funcţie, lipsesc              

dl preşedinte de şedinţă, Avramescu Manuel, care din cauze obiective a fost 
motivat, pentru că participă la o acţiune în interesul serviciului în afara 
Bucureştiului, aşa, Enache Adrian Nicolae, nu ştim ce este, mi s-a spus că o să vină, 
Jicman Liviu Sebastian, Mihăilescu Ion Bogdan, Niculae Roxana Nicoleta şi Orhei 
Oliviu Lucian. Aşa. Am înţeles. Având în vedere că..., vă rugăm puţină linişte şi 
după aceea vă faceţi dvs. ordinea de zi. 
 Am rugămintea la dvs., având în vedere că dl preşedinte de şedinţă, desemnat 
şi ales de dvs., este în imposibilitatea de a conduce astăzi şedinţa, pentru  şedinţa de 
astăzi să propuneţi şi să supuneţi la vot un preşedinte de şedinţă, pentru a putea 
desfăşura şedinţa. Aşteptăm propuneri. 
 
  Dl Puşcaş: În condiţiile date din partea U.S.L.-ului propunem ca 
preşedinte de şedinţă pentru ziua de astăzi pe dl Moisă Constantin.  
  

Dl Secretar: Mai sunt şi alte propuneri? Nu. Cine este pentru alegerea 
ca preşedinte de şedinţă, pentru şedinţa de astăzi a d-lui consilier Moisă Constantin? 
Mulţumim. În majoritate s-a votat persoana d-lui Moisă Constantin, care va conduce 
şedinţa de astăzi. Rugăm pe dl preşedinte al şedinţei de astăzi să poftească să preia 
lucrările şedinţei. Primul punct pe ordinea de zi, ţin să vă aduc aminte şi să ţină cont 
tehnicul este proiectul de hotărâre, care a devenit prin votul dvs. hotarâre, alegerea 

preşedintelui de şedinţă al şedinţei de astăzi, urmând ca punctul 1 să devină 2 şi 2 
să devină 3. Mulţumesc. 

 
Dl Moisă: Mulţumesc dl Secretar. Stimaţi colegi cred că ar fi cazul să 

mai aşteptăm puţin, eu aştept un singur personaj în seara aceasta, pe Moş Nicolae, 
dacă ziceţi că o să vină. Uite, a venit dl Jicman, cred că e trimisul lui Moş Nicolae. 
Nu are un sac prea mare.  
 Stimaţi colegi, deci am trecut de punctul 1 al ordinei de zi, alegerea 
preşedintelui de şedinţă, îmi fac datoria să anunţ că la dosar se află Dispoziţia 
Primarului Sectorului 6 nr. 4309/2012 privind convocarea acestei şedinţe 
extraordinare.  

Anunţul a fost publicat în ziarul Adevărul din 04.12.2012 şi trecem la punctul 
2 pe ordinea de zi respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 

Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2012. 
Dl Secretar îmi atrage atenţia să fac precizarea că în sală sunt 22 de consilieri 

prezenţi. 
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Acest proiect, revin, este însoţit de Expunerea de motive a d-lui Primar, de 
Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi de Raportul comisiei 1 Buget, 
Finanţe.  

Dacă sunt probleme la acest punct de pe  ordinea de zi? 
Da, poftiţi. 
 
 D-na Nicolescu: Inexact că este însoţit de Expunerea de motive şi de 

Raportul de specialitate precum şi de Raportul comisiei de specialitate al 
consiliului, mi-aş fi dorit să văd şi eu un raport al comisiei de specialitate, cum nişte 
specialişti şi-ar fi dat avizul pe această rectificare. Chiar mă întrebam de ce 
caracterul excepţional al şedinţei, pentru că asta presupune să nu treacă prin comisia 
de specialitate. Eu una dacă aş face parte dintr-o comisie de specialitate pe finanţe, 
buget aş da aviz negativ pe rectificarea bugetară. Să ştiţi că suntem dezavantajaţi, 
mai ales colegii mei care nu sunt specialişti în finanţe, că nu au un aviz al comisiei, 
dar mă rog, asta a fost opţiunea convocării acestei şedinţe extraordinare aşa încât nu 
pot eu să mă opun.  

 
 Dl Moisă: Vreau să precizez, staţi o secundă, deci este raportul 

Comisiei 1 Buget Finaţe, raport favorabil cu 5 voturi pentru şi 0 împotrivă. 
 
 D-na Nicolescu: E, nu ni l-aţi transmis.  
 
 Dl Moisă: Este şedinţă extraordinară, deci.. 
 
 D-na Nicolescu: Păi da, dar atunci noi votăm în necunoştinţă de cauză, 

deci 5 voturi cum? 
 
 Dl Moisă: Pentru. 
 
 D-na Nicolescu: Aşa. Şi împotrivă? 
 
 Dl Moisă: Zero. 
 
 D-na Nicolescu: E perfect aşa, mă bucur. Aşa, deci, nu am văzut 

raportul, dar nici nu era cazul că probabil că dacă nu e niciun aviz negativ nu avem 
o motivare. Mie mi se pare că raportul pe care l-am văzut, de la Departamentul 
Economic, foarte succint prezentat şi s-ar fi potrivit oricărei rectificări bugetare 
indiferent ce ar fi scris în ea, tocmai de aceea eu am să cer Compartimentului 
Economic să pregătească în termenul legal o notă de fundamentare referitor la 
această rectificare bugetară  în care să se prezinte toate documentele, în primul rând 
necesitatea şi oportunitatea acestei rectificări bugetare şi să se prezinte toate 
documentele care au stat la baza acestei rectificări, respectiv propunerile venite de 
la direcţii şi documentaţia tehnico-economică. Mai mult decât atât, prin sondaj… 

 
 Dl Moisă: D-na consilier, staţi o secundă, haideţi să, aţi zis o problemă 

şi vreau să vă răspund. 
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D-na Nicolescu: Dar nu dvs., Departamentul Economic doresc să-mi 

răspundă. 
 
 Dl Moisă: Nu este un lucru uzual sau legal ca în şedinţa Consiliului 

Local o direcţie să prezinte un raport sau o notă de fundamentare, acestea sunt la 
dosarul respectivului proiect, se analizează, se consultă de către comisia de 
specialitate şi de oricare alt consilier, înainte de şedinţă având în vedere caracterul 
extraordinar al şedinţei. 

 
 D-na Nicolescu: Este perfect, o să le consult după, oricum votez 

împotrivă.  
Am luat prin sondaj, că oricum nu aş fi votat aşa ceva, Anexa 1b alte 

cheltuieli de investiţii şi acum vorbim de greşeli tehnice pur şi simplu. La Anexa 1b, 
la Capitolul 61.10.03 Ordine Publică, la poziţia 2 greşită pur şi simplu înmulţirea, 
bucăţile cu preţul nu dau valoarea. La poziţia 3 o bucată la 41 mii lei fac 14 mii lei 
valoare, asta le discutăm, gândiţi-vă că asta e o rectificare bugetară, noi ridicăm 
mâna şi zicem da şi ea e de maniera asta. Eu v-am spus, am luat o Anexă prin 
sondaj. Poziţia 4, soft, nu se spune câte bucăţi, de fapt la echipamentul IT niciodată 
nu se spune câte bucăţi, nu are relevanţă, că e programare, că sunt pur şi simplu 
calculatoare, soft-uri, nu se spune nr. de bucăţi, dar se spune preţul 100 mii lei. 100 
mii lei înmulţite cu nu se ştie câte soft-uri dau 50 mii lei. Credeţi că este posibil, se 
cumpără jumătate de soft? Adică asta a fost aşa, cum să vă spun, un exemplu minor 
în toate anexele sunt astfel de greşeli. Dacă vă asumaţi dragi colegi să votaţi, să 
avizaţi o astfel de rectificare bugetară, mă rog, eu am rugămintea să se consemneze 
în procesul verbal al şedinţei, nominal Nicolescu Daniela a votat împotrivă. Şi apoi 
am să mă duc să consult dosarul şi în funcţie de asta eu personal îmi rezerv dreptul 
să văd ce a stat la baza acestei rectificări. Colegii mei, nu ştiu care va fi poziţia lor, 
deci a grupului, dar eu votez împotrivă. 

 
 Dl Moisă: Da, mulţumesc d-na consilier. Stenograma consemnează, se 

va consemna în procesul verbal, deci sunt două lucruri distincte, votul dvs. care este 
opţiunea dvs., iar ca aportul dvs. în calitate de consilier local dacă vreţi să-l aduceţi 
va fi foarte bine primit, dacă aveţi o notă să faceţi cu aceste inadvertenţe, poate sunt 
erori tehnice, să-l prezentaţi Direcţiei Economice sau Secretariatului Consiliului 
Local, asta ar însemna o poziţie constructivă, deci dacă votaţi împotrivă că sunt 
nişte lucruri care nu sunt în regulă, dar punctul dvs. de vedere dacă aduce nişte 
clarificări şi modificări normale, cred că va fi luat în considerare. 
 
  D-na Nicolescu: Nu vă supăraţi, dvs. vreţi să fac eu treaba comisiei, 
comisia care şi-a dat avizul cu 5 voturi pentru? Trebuia să ia fiecare anexă să o facă, 
nu? 
 
  Dl Moisă: Dar asta e retoric, deci comisia dacă şi-a dat avizul şi 
analizează că din punct de vedere legal şi global proiectul poate să treacă, dvs. dacă 
aveţi nişte propuneri, nişte modificări, e bine venit, cred că să, să le faceţi. 
Mulţumesc. Dl Buznicea. 
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  Dl Buznicea: Aş dori în măsura în care este posibil, un reprezentant al 
executivului, poate dl director de la Direcţia Economică, să ne lămurească asupra 
caracterului de urgenţă al acestei rectificări bugetare, de ce a fost nevoie de o 
şedinţă extraordinară în vederea acestei rectificări bugetare, poate aflăm mai multe 
din acestă chestiune. 
 
  Dl Moisă: Dl director Manolache? Întrebarea a fost caracterul de 
urgenţă al şedinţei, da. 
 
  Dl Manolache: Caracterul de urgenţă a fost, întrucât pe data de 12 sunt 
salariile, se dau salariile, ni s-a mărit plafonul salarial cu 3100 de lei, banii erau 
insuficienţi şi ne-a venit de la Direcţia de Finanţe Publice mărirea cu 3.100.000, iar 
pentru cotele de T.V.A. şi salariile profesorilor celelalte cote s-au mărit cu 
2.949.000, iar acum vreo 3 zile s-a primit de la Ministerul Educaţiei şi 
Învăţământului 1.200.000 de lei pentru finanţarea unor lucrări de investiţii. Cred că 
d-na consilier are perfectă dreptate, dar sunt convins că ultima coloană, coloana din 
dreapta, este corectă, vom verifica şi vom face corecturile necesare pentru a 
prezenta şi a transmite mai departe un buget corect. 
 
  Dl Moisă: Mulţumesc dl director, dacă mai sunt şi alte probleme? Dl 
Tulugea, vă rog. 
 
  Dl Tulugea: Pentru că suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, suntem 
în seara lui Moş Nicolae, e bine să discutăm fără patos, fără nervi, dar dacă îmi 
permite şi are bunăvoinţa dl consilier Moisă, care este preşedintele acestei şedinţe, 
să-mi spună şi mie în cei 17 ani pe care i-am petrecut împreună în cadrul acestui 
consiliu local, dacă există un precedent în care un partid politic din structura 
Consiliului Local nu face parte din nicio comisie importantă a Consiliului Local. A 
fost, dl Moisă precedent aşa ceva, hai, vă rog eu frumos, sincer. 
 
  Dl Moisă: Dl Tulugea, în calitate de... 
 
  Dl Tulugea: Nu, nu,  nu mă luaţi politic, vă rog eu frumos. 
 
  Dl Moisă: Vă iau... 
   
  Dl Tulugea: Spuneţi, da sau ba? 
 
  Dl Moisă: Deci, punctul 1, suntem într-o şedinţă extraordinară, deci 
punctul 1 şi nu e tema asta, punctul 2 nu-mi amintesc. 
 
  Dl Tulugea: Aşa, bun. Amnezie sau nu a existat. 
 
  Dl Moisă: V-am spus, nu-mi amintesc ce mă întrebaţi dvs.. 
 
  Dl Tulugea: Deci amnezie. 
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  Dl Moisă: Sunt 17 ani, trebuie să mă credeţi. 
 
  Dl Tulugea: Şi acum de ce am făcut această mică paranteză, pentru că, 
iacătă, dacă aveam un om, d-na Nicolescu este colega mea, dar întâmplător este şi 
un bun meseriaş pe domeniul finanţe, contabilitate şi aşa mai departe, iacătă în 
comisie se puteau discuta aceste lucruri, iar oportunitatea personală a acestei 
rectificări, eu cred că nu mai trebuia discutată, da? Au venit nişte bani, se dau la 
oameni, e ok, sunt nişte bani pentru nişte investiţii, e foarte bine şi nu aveam cum să 
fim altfel decât de acord, dar dvs. dacă aţi procedat aşa şi nu aţi dat această 
posibilitate ca noi să participăm la dezbaterea acestor lucruri extrem de importante 
pentru comunitatea locală, iacătă s-au produs şi se produc aceste greşeli care unele 
sunt absolut copilăreşti şi care sigur, cunoscând aparatul de specialitate al primăriei, 
eu sunt convins că dânşii le vor repara, dar în această seară ne-aţi forţat ca noi să nu 
putem să votăm pentru această rectificare. Vă mulţumesc.  
 
  Dl Moisă: Mulţumesc dl Tulugea, dacă mai sunt şi alte puncte de 
vedere, dacă nu, vă informez că în sală sunt în acest moment 23 de consilieri locali 
şi vă supun votului dvs. Articolul 1. 
 Dă citire Art. 1. 
 Cine este împotrivă? 
   

Compartimentul tehnic: 4. 
 

Dl Moisă: Deci 4 voturi împotrivă. Din 23, 19 voturi pentru. 
 

Dl Buznicea: Nu vreţi să supunem la vot să vedem şi noi 19 mâini sus? 
 

Dl Moisă: Cine este pentru? 
 
  Compartimentul tehnic: 19. 
 
  Dl Moisă: D-le Buznicea la celelalte puncte sper că le luaţi pe credit, 
dacă….Deci cu 19 voturi pentru articolul 1… 
 
  Dl Buznicea: Aţi mai cerut o dată pauză de consultări în mijlocul 
votului că aveaţi 17 pentru şi vă trebuia 18, permiteţi-mi să am îndoieli. 
 
  Dl Moisă: Articolul 2. 
            Dă citire Art. 2. Cine este împotrivă? Nimeni, deci... articolul 2 a trecut cu 
23 de voturi. 
 
  Dl Buznicea: Dl Moisă, dl Tulugea a spus că noi nu putem să votăm 
pentru, nu ştiu de ce ne-aţi pus la vot. Am anunţat tot grupul de la început, că nu 
putem vota pentru. 
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  Dl Moisă: Atunci 4 voturi împotrivă şi 19 voturi pentru. Am văzut că 
nu aţi ridicat mâna şi am crezut că v-aţi schimbat opinia. 
 
  Dl Buznicea: Nu, dar dl Tulugea s-a exprimat clar poziţia noastră ca 
grup, încă de la început. 
 
  Dl Moisă: Am crezut că la final, la votul pentru întreg proiectul. 

Dă citire Art. 3. 
Deci 4 voturi împotrivă şi 19 voturi pentru. 
Dă citire Art. 4. 
Deci 4 voturi împotrivă, 19 voturi pentru. 
Dă citire Art. 5. 
Deci 4 voturi împotrivă, 19 voturi pentru. 
Proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este împotrivă? 4 voturi. 
Cine este pentru? 19 voturi pentru. Vă mulţumesc. 
Deci trecem la punctul 3 pe ordinea de zi, este proiect de hotărâre privind 

aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al   IV-lea ale Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti  pe anul 2012. 

 Are şi acest proiect Expunere de motive, Raport de specialitate al Direcţiei 
Economice şi raportul comisiei 1 Buget, Finanţe, 5 voturi pentru şi 0 voturi 
împotrivă. Dacă sunt discuţii? Dacă nu sunt discuţii... 
 Dă citire Art. 1. 
 Cine este împotrivă? Nu este nimeni. 
 Cine este pentru? 
 
  Dl Buznicea: Aţi sărit abţinerile, dl Moisă. 
 
  Dl Moisă: Am întrebat împotrivă, n-aţi fost împotrivă. 
 
  Dl Buznicea: Nu, ne abţinem, asta este ideea, n-aţi întrebat abţineri. 
 
  Dl Moisă: Deci voturi pentru? 
 
  Compartimentul tehnic: 19 pentru. 
 
  Dl Moisă: 19 pentru. Cine se abţine? 4 abţineri. 
 Dă citire Art. 2. 
 Cine este împotrivă? Nimeni. Cine se abţine? 4 voturi şi deci pentru, 19 
voturi. 

Dă citire Art. 3. 
 Cine se abţine? 4 abţineri. Cine este împotrivă? Restul voturi pentru, 19 
voturi. 
 Dă citire Art. 4. 
 Cine se abţine? 4 abţineri. Este cineva împotrivă? Deci 19 voturi pentru. 

Dă citire Art 5. 
Cine se abţine? 4 abţineri. Este cineva împotrivă? Nu. Deci 19 voturi pentru. 
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Proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine se abţine? 4 abţineri. Este cineva 
împotrivă? Nu. Deci 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a trecut. Având în 
vedere că este şedinţă extraordinară, am epuizat punctele de pe ordinea de zi, da, vă 
rog d-le. 

 
Dl Buznicea: Având în vedere că procedura de supunere la vot acolo 

unde există anexe presupunea votarea anexelor separat de articole, ne rezervăm 
dreptul, în măsura în care vom considera necesar, să contestăm hotărârea luată în 
seara asta. 

 
Dl Moisă: Da, mulţumesc d-le Buznicea, deci eu îmi rezerv dreptul să 

vă urez un Moş Nicolae fericit, să ne vedem cu bine şi şedinţa următoare este pe 
data de 22 decembrie. 

 
Dl Secretar: 20. 
 
Dl Moisă: Deci 20 decembrie, rectific. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR,                          
                                                                                                                                      
        Constantin Moisă                                                             Gheorghe Floricică 
 
 
 
 
Întocmit:  Bercuş Elena 

  Ţenu Georgiana Daniela 
  Udrea Cristina  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


