SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

PROCES - VERBAL
Încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 6
din data de 12.08.2022

Lucrările şedinţei au început la ora 11:00 și s-au desfășurat online, în sistem de
videoconferință, prin aplicația WEBEX. Accesul s-a făcut folosind invitația de participare (link)
transmisă pe adresa de e-mail a fiecărui consilier local.
În deschiderea lucrărilor şedinţei s-a făcut apel audio și video și au fost prezenți
24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție. Au lipsit d-na Simona Valentina
Butacu, dl Sorin Petcu și d-na Aurelia Surulescu.
Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 s-a făcut în scris prin Dispoziția
Primarului Sectorului 6 nr. 1868/12.08.2022, în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. a),
art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) şi lit. e) și ale art. 196
alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul
desfășurării acesteia.
Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a consiliului local s-a adus la cunoștință
locuitorilor Sectorului 6 prin afișare la sediul instituției, pe site-ul instituției la adresa
www.primarie6.ro, la secțiunea Ședințele consiliului local și pe pagina de facebook la adresa
facebook.com/PrimariaSectorului6.
Anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 1868/12.08.2022
Nr.
crt.

Comisii de
specialitate
ale C.L. al
Sectorului 6

1.
nr.1 și nr. 5

PROIECT ORDINE DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului
Local al Sectorului 6 nr. 165 din data de 26.07.2022 privind aprobarea
contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până
la 150.000.000,00 lei.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul general al Sectorului 6: Bună ziua doamnelor și
domnilor consilieri! Vom începe ședința noastră de astăzi cu efectuarea prezenței. Sunt prezenți
24 de consilieri locali în mediul online, din 27 de consilieri în funcție. Lipsesc d-na Simona
Valentina Butacu, dl Sorin Petcu și d-na Aurelia Surulescu.
D-le președinte, aveți cuvântul!
Dl Lucian Dubălaru, președinte de ședință: Mulțumesc frumos, d-le Secretar general!
Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri!
Ședința de astăzi a fost convocată prin dispoziția d-lui primar nr. 1868/12.08.2022.
Avem un singur punct pe ordinea de zi. O să-i dau citire și după aceea o să trecem la discuții dacă
sunt.
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al
Sectorului 6 nr. 165 din data de 26.07.2022 privind aprobarea contractării și garantării unei
finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei.
1

Dacă sunt discuții?
Dl Traian Pană, consilier local: Bună ziua, d-le președinte, dacă îmi permiteți!
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Pană!
Dl Traian Pană: Ca să fie statutar, rugămintea mea este să votați și ordinea de zi, altfel
nu știu cât este de legal, puteți să-l întrebați pe dl secretar!
Dl Demirel Spiridon: Corect!
Dl Lucian Dubălaru: Corect!
Supun la vot ordinea de zi nr. 1868/12.08.2022. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi
,,împotrivă”. ,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”. Voturi ,,pentru”? Cu 24 de voturi ,,pentru”, ordinea
de zi a fost aprobată.
Mai dau o dată citire proiectului, ca să rămână înregistrat: Proiect de hotărâre privind
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 165 din data de
26.07.2022 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în
valoare de până la 150.000.000,00 lei.
Discuții dacă sunt?
Dl Alexandru Desculțescu, consilier local: D-le președinte, dacă îmi permiteți,
o întrebare?
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Desculțescu!
Dl Alexandru Desculțescu: Eu am o nelămurire legată de urgența convocării acestei
ședințe extraordinare și aș dori să vă rog, dacă poate cineva să ne explice de ce nu se putea aștepta
până la ședința ordinară care este peste 5 zile? Vă mulțumesc!
Dl Lucian Dubălaru: Vă mulțumesc și eu!
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan, director executiv, Direcția Economică: Bună ziua!
Se poate?
Dl Lucian Dubălaru: Vă rog, dl Ciocârlan!
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Marți la ora 9 este convocată ședință de C.A.I.L.,
se întrunesc și tocmai în asta constă urgența, acolo se întâlnesc o singură dată pe lună.
Dl Alexandru Desculțescu: Ce este C.A.I.L.?
Dl Bogdan Ionuț Ciocârlan: Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, în cadrul
Ministerului Finanțelor.
Dl Lucian Dubălaru: OK! Dacă mai sunt și alte întrebări? Dacă nu mai sunt, supun la vot
proiectul. Voturi ,,împotrivă”? Nu sunt voturi ,,împotrivă”. ,,Abțineri”? Nu sunt „abțineri”.
Voturi ,,pentru”? Cu 24 de voturi ,,pentru”, proiectul a fost adoptat.
Vă mulțumesc frumos pentru efortul de a participa la această ședință extraordinară
convocată de îndată! Vă doresc o după-amiază plăcută, un week-end plăcut și ne vedem la ședința
următoare! Mulțumesc frumos!

Preşedinte de ședință,

Secretar general Sector 6,

Lucian Dubălaru

Demirel Spiridon
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