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al şedinţeide îndatădin data de 09.01.2018 
 
 

D-na Chichinete face prezenţa: Bună ziua. Doamnelor şi domnilor 
consilieri, o să începem şedinţa prin efectuarea prezenţei.  

Al Tawayah Angelica Prezent 

BordeiNiculaie Prezent 

Butacu Simona Valentina Absent 

Coşcodaru Iulian Mihai Prezent 

Ciontu Gheorghe Prezent 

Daneş Mihai Absent 

Enache Adrian Nicolae Prezent 

Făşie Mariana Camelia Absent 

Frumuşelu Constantin Mugurel Absent 

Gaspar Florentina Prezent 

Iacob Emanuel Prezent 

Luchian Florin Prezent 

Manole Mihai - Cosmin  Absent 

MitranGeorgeta Absent 

Nae Valentin Marian Prezent 

PanăTraian Prezent 

Petcu Sorin Prezent 

Popescu Mihaela  Prezent 

PuşcaşIonel Absent 
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Simion Adrian Prezent 

Stan Gabriela Prezent 

Stan Robert Demisie 

Surulescu Aurelia Prezent 

Tomescu Constantin Prezent 

TudoseCălin Absent 

Ungureanu Marius Ionel Absent 

Vasiliauskaité Berta Absent 

 
Suntem 16 consilieriprezenţi din 27 în funcţie. D-le preşedinte, 

aveţicuvântul. 
Dl Pană: Bună seara şi La mulţi ani! Şedinţa de astăzia fost 

convocată prin Dispoziţia d-lui Primarnr. 7/08.01.2018.  
Este vreunreprezentant al preseiînsală? Deci, nu este.  
Având în vedere că este şedinţă de îndată, intrăm direct pe ordinea de zi. 
La punctul nr. 1:Proiect de hotărâre 

privindaprobareautilizăriiexcedentuluianului precedent pentru acoperirea 

deficitului secţiunii de dezvoltare. 

Discuţii sau amendamente pe acest proiect? 
Da, d-le consilier Simion. 
 
 Dl Simion: D-le preşedinte,aş vrea câteva lămuriri la acest punct, 

dacă se poate. În primul rând, ţinând cont că trezoreriile au spuscălucreazăpână la 
sfârşitulanuluiinclusiv 27, chiarşi 29, ele au fostînchise,motivpentru care 
înconturileei au rămasbaniblocaţi, bani care se cuveneaupentrudestinaţii precise. 
Amvreasăştim, dacă se poateşi amvreasăştimsigurcăaceştibanivor fi 
realocaţipentrudestinaţiileiniţialeșiaşmaivrea,dacă se poate,săni se 
explicececuprindesecţiuneagenerală, adică,probabilcăestecevamaiampluşisă fie 
fixat…Dacă se poate,să ne răspundăExecutivul. 

 
Dl Pană: Da.Mulţumesc, d-le consilier. Din Executiv, aş ruga să ne 

daţi un răspuns. 
 

  DlManolache:Oricebuget are douăsecţiuni: secţiunea de dezvoltare, 
secţinea de funcţionare. Baniirămaşi…,iniţialaţiavutdreptate, inițial înnormele de 
închideretrebuiasăse închidăîn data de 22 decembrietrezoreria, dimineaţalui 21 am 
primit o notificareprin care s-a comunicatcăîn data de 21 va fi ultima zicând se vor 
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face plăţiprintrezorerie. Baniiaceia care au intratoricum se 
vorfolosipentrudezvoltare. În al doileaproiect se spuneclarcăexcedentul care 
estepeanul 2018 va fi folositpentrudezvoltare. Plăţile care au rămas restante 
înceeaceprivescanumiteservicii,vor fi prinsepenoulbugetpeanul 2018.   
 
  D-na Gaspar:Aşmaidoritotuşio lămurire.Deci, trezoreriile au 
făcutplăţiinclusivîn data de 27 dupăCrăciun, deşi se 
ştiacăputemsăfacemplăţipânăpe 29. Aceibani care au 
rămasnecheltuiţideşiexistauînconturileinstituţiilorpublice din sectorul 6, artrebuisă 
fie realocaţişiretransmişiacelorinstituţiipentrucă nu esteînregulă,mai ales că nu a 
fost o comunicaresuficientăşi nu s-a ştiutcătrezoreria nu vamailucraşi au 
fostproblemedestul de multeînsensulacesta. Astaestedorinţanoastră ca, mai ales că 
nu prea ne spuneţi care suntprogrameleastea de dezvoltarepe care… 
 
  Dl Manolache:Programele de dezvoltaresuntlistele de investiţii care 
suntanexate la bugetul de veniturişiproiectele care sunt,darsăştitică de exemplu, la 
un buget de 800 de milioanerealizat,săai la sfârşitulluniinumai6.700.000  sau 
6.778.000 mii de lei, nu este un lucruextraordinar, cred căestecelmai mic 
excedentpe care îl are vreun sector.  
 

D-na Gaspar:Eu nu am ziscăeste mare, adică nu asta…  
 
  Dl Manolache:Nu, darsumele au fostfoartemici,încasate ulterior… 
 
  D-na Gaspar:Sunt deacord cu dvs.şiînacelaşitimpştiucă nu din 
cauzaPrimăriei nu s-au putut face acesteplăţi,ci din cauzatrezoreriei care nu 
esteînsubordineaPrimăriei,darrugămintea era ca aceştibani care au fostblocaţi, au 
rămasblocaţiînconturileinstituţiilorpubliceşi nu au pututsămeargăpedrumulpe care 
ar fi trebuitsămeargă, dacătrezorerialucrapânăpe data de 29, să fie realocaţi, 
pentrucăînmomentulăsta nu maisuntaiinstituțiilor respective,sunt la 
dvs.încontşisăputem face plăţileîn 2018.  

  Dl Manolache:Pânăîn data de 6,Primăria a 
fostnevoităsăraportezeplăţile restante şiarieratele cu care s-a închisanul 2017. 
Înplăţile restante care au fostraportate la trezorerieşi la 
ministersuntcuprinseinclusivacelefacturide care vorbiţidvs.,facturi care 
suntobligatoriu de…   

  D-na Gaspar: Da, nu suntdoarserviciişidoarfacturi, suntapă, gaze…   
  Dl Manolache:Tot ceînseamnăfacturirestante la data de 31.12.2017. 
  D-na Gaspar:Corect, da, bun, vămulţumim, asta era dorinţanoastră.  

  Dl Pană: Da.Vămulţumescşieu,d-le Director, 
doamnelorşidomnilorconsilieri. Dacă nu maisuntdiscuţiipeacestproiect, văsupun la 
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votproiectulînansamblu. Voturiîmpotrivă? Abţineri? Voturipentru? Cu 16 
voturipentru,proiectul a fostadoptat. 

Următorulpunctpeordinea de zi:Proiect de 

hotărâreprivindaprobareautilizăriiexcedentuluianului precedent 

pentrufinanţareaobiectivelor de investiţii.  
 Discuţiipeacestproiect? Dacă nu suntdiscuţii, văsupun la 
votproiectulînansamblu. Voturiîmpotrivă? Abţineri? Voturipentru? Cu 16 
voturipentru, proiectul a fostadoptat.Fiindşedinţă de îndată… 
 
  Dl Enache:O rugăminte, un sfatprietenesc de fapt.Data 
viitoarecândconvocaţişedinţele de îndată, să le convocaţiînaceeaşizi, nu cu 
maimultde 24 de ore înainte.Conform legii,aşaar fi trebuit.  
 
  Dl Pană: Fiindşedinţă de îndată, nu 
suntdiscuţiisauamendamentepeordinea de zi, vămulţumescşivădoresc o 
searăfrumoasă.Declarşedinţaînchisă.  
 
 
 
PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR, 
 
Pană Traian                                                                    DemirelSpiridon 
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