al şedinţei extraordinare din data de 30.06.2016

Dl Secretar: Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri şi invitaţi. Am să
încep şedinţa extraordinară de astăzi prin efectuarea prezenței.
Al Tawayah Angelica

Prezent

Berceanu Octavian Alexandru

Prezent

Bordei Niculaie

Prezent

Butacu Simona Valentina

Prezent

Daneş Mihai

Prezent

Enache Adrian Nicolae

Prezent

Făşie Mariana Camelia

Prezent

Frumuşelu Constantin Mugurel

Prezent

Gaspar Florentina

Prezent

Gheorghe Iulian

Prezent

Iacob Emanuel

Prezent

Luchian Florin

Prezent

Mitran Georgeta

Prezent

Nae Valentin Marian

Prezent

Pană Traian

Prezent

Petcu Sorin

Prezent

Puşcaş Ionel

Prezent

Radu Elena

Prezent

Sima Mihaela

Prezent
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Simion Adrian

Prezent

Stan Gabriela

Prezent

Stan Robert

Absent

Surulescu Aurelia

Prezent

Tănăsuică Ion

Prezent

Tomescu Constantin

Prezent

Tudose Călin

Prezent

Ungureanu Marius Ionel

Prezent

Dl Secretar: Dl Stan Robert este plecat din țară. Sunt 26 de consilieri
prezenţi.
Dl Primar: 26? Cine lipseşte?
Dl Gheorghe: Dl Robert Stan.
Dl Secretar: Înainte de a da cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă,
doresc să vă fac câteva precizări organizatorice.
De la investirea dvs. ca şi consilieri aveţi 30 de zile pentru a depune
declaraţia de avere şi interese. Vă rugăm să faceţi acest lucru la Secretariatul
Tehnic al Consiliului Local al primăriei, în interiorul acestui termen de 30 de zile.
Altfel, veţi fi amendaţi de către Agenţia Naţională de Integritate pentru
nedepunerea acestor documente.
Doi la mână, astăzi avem şedinţă extraordinară, această şedinţă se desfăşoară
cu ordine fixă, mă refer în primul rând pentru cei care sunt pentru prima oară în
consiliu, acest tip de şedinţă se desfăşoară cu ordine fixată de către dl primar. Nu
se pot aduce amendamente, nu se pot retrage de pe ordinea de zi proiecte de
hotărâre. De aceea nu avem nici întrebări şi interpelări la acest tip de şedinţă. De
aceea vom intra direct pe ordinea de zi şi dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă.
Dl Gheorghe: Mulţumesc, d-le Secretar, daţi-mi voie să citesc
Dispoziţia Primarului nr. 1953/27.06.2016:
Articol unic: Se convoacă Consiliul Local Sector 6 în şedinţă extraordinară
în data de 30.06.2016, ora 1700 în sala de şedinţe a Primăriei Sectorului 6, situată
în Calea Plevnei nr. 147-149 cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6.
2. Proiect de hotărâre privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6.
După cum ştiţi, suntem în şedinţă extraordinară, deci, ordinea de zi nu o mai
votăm. Vreau să vă fac precizarea că acest convocator a fost publicat în două ziare
de circulaţie naţională şi totodată aş dori să întreb dacă sunt reprezentanţi ai
mass-mediei în sală. Da. Vă rog.
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Dl Iuga Florentin: Hello TV Bucureşti-News.
Dl Gheorghe: Da. Mulţumesc. Bun. Intrăm pe ordinea de zi. Avem
primul proiect referitor la alegerea Viceprimarului Sectorului 6. Dacă sunt
propuneri din rândul consilierilor. Dl Traian Pană, vă rog.
Dl Pană: Din partea alianţei P.S.D.+U.N.P.R. îl propun pe dl
Constantin Tomescu pentru funcţia de Viceprimar.
Dl Gheorghe: Ok. Avem o propunere, dl Tomescu. Dacă mai sunt şi
alte propuneri? Nu mai sunt alte propuneri. O să vă rog să trecem la vot. După
cum ştiţi, votul este secret. Avem buletine de vot cu poziţia candidatului, urmează
să le facă Serviciul Tehnic imediat. Precizarea mea este în felul următor: vă rog să
încercuiţi dacă sunteţi de acord cu propunerea făcută şi evident să nu încercuiţi
dacă nu sunteţi de acord cu propunerea, în dreptul numărului criteriului. Fac
precizarea că este nevoie de majoritate din numărul consilierilor în funcţie pentru
alegerea viceprimarului, adică minim 14 voturi. Facem o scurtă pauză până vin
buletinele de vot. Comisia de validare aleasă data trecută în şedinţă va fi şi de
numărare şi de validare.
Dl Primar: Este obligatoriu.
Dl Secretar: Este obligatoriu. Aşa va rămâne pe toată durata
mandatului.
Dl Puşcaş: D-le preşedinte, dacă se poate..
Dl Gheorghe: Vă rog, dl Puşcaş.
Dl Puşcaş: Grupul politic P.N.L. rămâne în sală pentru a asigura
cvorum şedinţei, dar nu participă la vot.
Dl Gheorghe: Am înţeles. Mulţumesc.
Dl Daneş: D-le preşedinte, grupul U.S.B. rămâne în sală pe aceeaşi
linie cu cea prezentată de colegul.
Dl Gheorghe: Am înţeles.
Dl Daneş: De aceea ne-am şi aşezat aşa...
PAUZĂ
Dl Gheorghe: Da. Reluăm şedinţa. Îl rog pe dl Secretar să facă câteva
precizări înainte de începerea procedurii de vot.
Dl Secretar: Doamnelor şi domnilor consilieri, încă o dată doresc să
vă reamintesc procedura de vot. Se încercuieşte numărul de ordine din dreptul
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candidatului sau candidaţilor și fac precizarea că toţi consilierii din sală trebuie să
îşi exercite votul. Toţi consilierii prezenţi trebuie să îşi exercite votul.
Dl Berceanu: Şi în cazul abţinerii?
Dl Secretar: Luaţi buletinul de vot şi dacă nu încercuţi numărul sau
tăiaţi sau îl daţi alb înapoi, se consideră vot împotrivă, nu vot pentru.
D-na Radu: Se poate consemna abţinere?
Dl Secretar: La acest tip de vot, când sunt buletine de vot, abţinerea
se manifestă prin: „a da un vot pozitiv” deci, a îndeplini procedura de vot sau a da
pur și simplu buletinul alb. Ceea ce înseamnă că nu v-aţi ... dreptul de vot.
Dl Gheorghe: Ca şi la procesul electoral clasic, nu poţi să mergi şi să
votezi abţinere.
Dl Enache: Poţi să nu mergi.
Dl Gheorghe: Poţi să nu mergi. În cazul acesta sunt de acord. Nu
mergi.
Dl Luchian: Abţinerea se consideră vot nul. Mai bine.
Dl Secretar: Buletinul în alb introdus în urna de vot se consideră
abţinere sau vot anulat.
Dl Primar: Cu alte cuvinte. Cum este?
Dl Secretar: S-a convenit ca procedura de vot să fie încercuirea
numărului de ordine din dreptul candidatului.
Dl Daneş: Acela înseamnă da.
Dl Secretar: Acela înseamnă vot valabil exprimat. Da. Restul, că îl
tăiaţi, că daţi buletinul alb, nu se consideră vot pentru.
Dl Gheorghe: Este considerat împotrivă.
Dl Secretar: Se consideră împotrivă.
Dl Berceanu: Sau vot nul.
Dl Secretar: Sau vot nul, cum stabileşte comisia de validare. Ea este
cea care stabileşte.
Dl Luchian: Se consideră împotrivă abţinerea, aşa că putem să
stabilim atunci.
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Dl Secretar: Exact.
Dl Gheorghe: Bun. Rog comisia de validare să înceapă.
D-na Butacu: Începem procedura de vot. O invit pe d-na Al Tawayah
Angelica. Se pregăteşte dl Berceanu Octavian.
Dl consilier Berceanu. Se pregăteşte dl consilier Bordei.
Dl Berceanu: Nu voi participa.
Dl Secretar: Dl Berceanu, Legea nr. 215 spune în felul următor:
“dacă sunteţi prezent în sală, trebuie să vă exercitaţi votul”. Nu se poate să fiţi
prezent şi să nu votaţi.
Dl Enache: Ne spuneţi şi nouă, vă rog frumos, ce articol prevede
chestia aceasta din Legea nr. 215?
Dl Secretar: Imediat.
D-na Butacu: Dl consilier Bordei, d-na Butacu, dl consilier Daneş,
dl consilier Enache...
Dl Enache: Eu aştept articolul şi după, îmi exercit votul.
Dl Secretar: Ar trebui să-l ştiţi şi dvs., d-le consilier.
Dl Enache: Dvs. ar trebui să-l ştiţi, eu ştiu. Dacă ar exista, l-aş şti. Vă
rog să-l spuneţi dvs..
D-na Butacu: D-na consilier Făşie, vă rog. Dl consilier Frumuşelu
Constantin, d-na consilier Gaspar.
D-na Gaspar: Aştept articolul ca şi dl Adrian Enache.
D-na Butacu: Dl consilier Gheorghe, dl consilier Iacob Emanuel, dl
consilier Luchian Florin, d-na consilier Mitran Georgeta, dl consilier Nae Valentin,
dl consilier Pană Traian, dl consilier Petcu Sorin, dl consilier Puşcaş Ionel.
Dl Puşcaş: Aştept şi eu articolul şi sancţiunile care sunt prevăzute pe
marginea neparticipării la vot.
D-na Butacu: D-na consilier Radu Elena, d-na consilier Sima
Mihaela, dl consilier Simion Adrian.
Dl Simion: De asemenea, aştept.
D-na Butacu: D-na consilier Stan Gabriela, d-na consilier Surulescu
Aurelia, dl consilier Tănăsuică Ion, dl consilier Tomescu Constantin, dl consilier
Tudose Călin, dl consilier Ungureanu Marius.
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Dl Gheorghe: Bun. Dacă s-a terminat....
Dl Primar: Stai puţin, aşteptăm...
Dl Secretar: Da, imediat, imediat, verificăm.
Dl Enache: Dl Secretar, ca să vă scăpăm de penibilul momentului,
dacă există vreo lege, o să suportăm sancţiunile şi data viitoare să veniţi mai
pregătit.
Dl Gheorghe: Bun. Atunci vă propun ca în condiţiile în care
consilierii care au rămas în sală şi nu şi-au exercitat dreptul de vot, prin dl Enache
au făcut precizarea că la o adică suportă consecinţele legale ale neparticipării, vă
propun să considerăm încheiat procesul de votare. Comisia de validare va scrie în
procesul verbal câte voturi neexprimate au fost, desigur şi să treacă la numărarea
rezultatelor.
D-na Surulescu: Din prezenţi câte s-au ridicat...
Dl Gheorghe: Din prezenţi câte s-au ridicat, să menţioneze toate alea.
D-na Butacu: Am să rog pe toţi membrii Comisiei de Validare să
vină ca să începem numărarea voturilor.
PAUZĂ
D-na Butacu: “Proces verbal al Comisiei de Validare încheiat astăzi,
30.06.2016, privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6. Analizând procedura de
alegere a Viceprimarului Sectorului 6 din data de 30.06.2016, Comisia de Validare
constată următoarele: procedura de vot a fost vot secret cu buletine de vot, conform
prevederilor legale. Pe buletinul de vot a fost făcută o singură propunere făcută de
dl consilier Pană Traian din partea alianţei P.S.D.+U.N.P.R. care l-a propus pe dl
Tomescu Constantin. După deschiderea urnei s-a constatat că au fost exprimate un
nr. de 22 de voturi, după cum urmează: 16 voturi pentru, 6 împotrivă. Întrucât
grupul P.N.L. a anunţat înainte de începerea votului că nu participă, cele 4 buletine
de vot au fost anulate. Având în vedere că dl Tomescu Constantin a obţinut 16
voturi pentru, Comisia de Validare propune plenului Consiliului Local validarea
alegerii d-lui Tomescu Constantin în funcţia de Viceprimar al Sectorului 6.”
Dl Gheorghe: Bun. Având în vedere Procesul verbal al Comisiei de
Validare, vă propun spre aprobare următoarea hotărâre:
Se declară ales în funcţia de Viceprimar al Sectorului 6 domnul Constantin
Tomescu. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
Dl Gheorghe: 3 abţineri. Cu majoritatea voturilor consilierilor...
Biroul Tehnic: Aici ar trebui să spunem cine se abţine de la vot.
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Dl Gheorghe: Vă rog să consemnaţi pe cine se abţine de la vot. Bun.
Haideţi că repet procedura. Cine este pentru? Numără voturile Dana. Deci, cine
este pentru?
Biroul Tehnic: 15 voturi pentru.
Dl Gheorghe: Abţineri?
Biroul Tehnic: 7 (dl Daneș, dl Ungureanu, d-na Radu, dl Berceanu,
d-na Fășie, d-na Mitran, dl Frumușelu).
Dl Gheorghe: Voturi împotrivă?
Biroul Tehnic: Nu sunt.
Grupul P.N.L. nu participă la vot
Dl Gheorghe: Nu participaţi la vot, înţeleg. Bun. Deci, cu 15 voturi,
proiectul de hotărâre a fost adoptat. Dl Constantin Tomescu este noul Viceprimar
al Sectorului 6. Felicitări, dl Viceprimar. Vă invit la pupitru.
Dl Viceprimar: Bună ziua, d-le Primar, d-le preşedinte, d-le Secretar,
stimaţi colegi consilieri, doamnelor, domnilor. Vă mulţumesc domnilor consilieri
pentru că v-aţi exercitat dreptul de vot şi mulţumesc şi celor care au votat ”pentru”
şi celor care s-au abţinut şi celor care nu au votat şi vă asigur de întreaga mea
disponibilitate oricum aţi votat.
Vreau să vă spun câteva cuvinte despre mine pentru cei care nu mă cunosc.
Am 39 de ani. De peste 17 ani lucrez în domeniul privat, dintre care, mai mult de
12 ani am lucrat într-o companie multinaţională. În mulţi dintre aceşti ani am fost
chiar Director General. Nu trebuie să vă spun că în această zonă criteriul de bază
este competenţa şi performanţa. Nu de mult, acum 16 ani, creionam împreună cu
arhitecţi, jurişti, economişti, unul dintre primele planuri de dezvoltare urbană din
Sectorul 6 din domeniul privat, devenit imediat punct de reper în sector. Acest
proiect vreau să vă spun că a generat peste 3.500 de locuri de muncă în Sectorul 6
şi ca o paranteză, vreau să vă spun că prin activitatea mea în domeniul privat, am
creat peste 10 mii de locuri de muncă în această perioadă. Prin urmare, pot spune
că am participat la dezvoltarea urbanistică, economică şi socială a Sectorului 6 cu
mulţi ani înainte de a avea intenţia să intru în administraţia publică locală. Am
reabilitat chiar şi străzi, am făcut chiar o stradă nouă, care nu exista în sector. Am
făcut în Sectorul 6 proiecte sociale, unul dintre ele fiind “Banca de Alimente”,
teledonuri, proiecte culturale, târguri şi expoziţii de artă. Pentru scurt timp m-am
intersectat şi cu administraţia centrală, unde am văzut cu adevărat ce înseamnă
sistemul de stat, dar asta nu m-a descurajat să ştiţi, şi am reuşit ca în scurtul timp
pe care l-am petrecut acolo să schimb cutume, viziuni învechite, după cum se
întâmplă în administraţie astăzi. Acest lucru m-a încurajat să merg mai departe în
demersul meu politic şi astăzi sunt aici în faţa dvs.. Experienţa şi expertiza pe care
am căpătat-o până astăzi îmi dau posibilitatea să spun că pot aduce un plus
important în executivul Sectorului 6.
Mai mult, vreau să vă povestesc câte ceva din experienţa petrecută lângă
dl Primar, Gabriel Mutu, atât în timpul campaniei, cât şi după, şi să vă spun că am
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participat la nenumărate întâlniri cu oamenii din sector şi am văzut că se poate
translata din experienţa adecvată către sistemul de stat sau public. Am văzut cum
dl Primar tratează cu perseverenţă şi promptitudine fiecare problemă ridicată de
oameni. Am văzut cum experienţa dânsului din privat îşi spune cuvântul şi nu sunt
doar vorbe în vânt. Un principiu important în management, este ca atunci când
trasezi o sarcină, trebuie să o monitorizezi şi să verifici dacă aceasta a fost
îndeplinită. Ei bine, după preluarea mandatului, am fost cu dl Primar prin parcuri,
pieţe, prin sectorul 6 şi am văzut cum, aşa cum v-am spus, cu perseverenţă a
transmis sarcini, le-a monitorizat şi le-a verificat atunci când le-a venit timpul
scadent. Dacă îmi aduc aminte, chiar sâmbătă şi duminică am fost în pieţe și acolo
am văzut cum oamenii, pe de o parte s-au bucurat să vadă un Primar printre ei, cât
şi faptul că s-au bucurat atunci că cineva le spune ce să facă şi cum să facă, dar mai
mult, au apreciat faptul că atunci când seara ne-am întors din drum şi am trecut pe
la fiecare punct în parte, au descoperit că cineva îi şi controlează, surpriză. Până
acum nu s-a făcut asta.
În administraţia clădirilor există un principiu de continuitate şi se face pe
baza unui plan. În engleză se numeşte ”business continuity plan”. Este vorba de
situaţii de urgenţă. Ieri, după potop, am văzut cum cu fermitate, calm şi prin
exemplul propriu de a fi printre oameni, dl Primar a gestionat situaţiile create în
urma inundaţiilor din sector. Eu zic că este important, ca în calitate de reprezentant
al oamenilor, să înţelegi ce înseamnă escaladarea fiecărei situaţii de risc şi să iei
măsurile necesare cu puţinele resurse pe care le are la dispoziţie. Asta a făcut şi
dl Primar ieri şi oamenii au fost foarte bucuroşi că cineva se interesează de soarta
lor. Mai mult, dacă nu ajungea acolo, poate să vă confirme şi dânsul, probabil că
problemele li se rezolvau cu mult timp peste cel normal. Daţi-mi voie să îl aplaud
şi să îl felicit, încă o dată, pentru tot ce a făcut până acum.
Referitor la mine, sunt un om perseverent şi ambiţios şi am îmbrăţişat cu
drag motto-ul drag al d-lui Primar: ”vreau, ştiu şi pot”. Şi d-le Primar, aşa cum aţi
spus în campanie: ”vreau să fiu alături de tine”. Vreau să fiu alături de cetăţenii
sectorului 6. Vă asigur pe dvs., domnilor consilieri, cât şi pe cetăţenii sectorului 6,
de întreaga mea disponibilitate şi vreau să vă spun că sunt un om al dialogului şi
voi da curs oricăror solicitări ale dvs.. Aşa să îmi ajute Dumnezeu.
Dl Gheorghe: Mulţumim, dl Viceprimar. Vă invit să luaţi loc la
prezidiu. În continuare, trecem la punctul 2 al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6.
Conform Anexei primite, aţi văzut comisiile, sunt cele de Buget, Finanţe,
nr. 1.
Nr. 2 Comisia Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului.
Nr. 3. Comisia Servicii Publice, Comerţ, Privatizare şi Protecţia
Consumatorului.
Nr. 4. Comisia Învăţământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport şi Agrement.
Nr. 5. Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice şi
Probleme Sociale.
Nr. 6. Comisia Administrarea Domeniului Public şi Privat, Administrarea
Pieţelor şi Gospodărie Comunală.
Dacă sunt discuţii sau propuneri.
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Dl Luchian: Propunerile făcute pentru comisiile de specialitate sunt:
Pentru Comisia Buget, Finanţe - Luchian Florin.
Pentru Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului – Călin
Tudose.
Pentru Comisia Învăţământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport şi Agrement –
Sima Mihaela.
Pentru Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice şi
Probleme Sociale - Luchian Florin.
Dl Gheorghe: Am înţeles. Alte propuneri, dacă mai sunt. Dl Daneş,
vă rog.
Dl Daneş: Propunerile noastre sunt:
Comisia de Buget, Finanţe – Berceanu Octavian.
Comisia Urbanism – Daneş Mihai.
Comisia Învăţământ, Cultură, Culte – Radu Elena.
Comisia de Comerţ, Privatizare şi Protecţia ş.a.m.d. – Mitran Georgeta şi
Ungureanu Marius.
Comisia Juridică – Făşie Camelia şi Radu Elena.
Comisia de Administrare a Domeniului Public – Frumuşelu Mugurel.
Vă mulţumesc.
Dl Gheorghe: Da, mulţumesc şi eu. D-na Al Tawayah ridicase mâna,
vă rog.
D-na Al Tawayah: Din partea grupului A.L.D.E., propun pe dl Stan
Robert la Urbanism şi subsemnata, Al Tawayah Angelica, la Comisia de Servicii.
Dl Gheorghe: Da. Mulţumesc frumos. D-na Surulescu.
D-na Surulescu: Bună ziua, stimaţi colegi. Onorat prezidiu. Din
partea Alianţei P.S.D.+U.N.P.R., fac următoarele propuneri:
Pentru Comisia Buget, Finanţe – Dl Gheorghe Iulian şi dl Tomescu
Constantin.
Pentru Comisia Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului, propun pe
dl Nae Valentin Marian şi pe dl Pană Traian.
Pentru Comisia de Servicii, Comerţ, Privatizare şi Protecţia Consumatorului,
îl propun pe dl Petcu Sorin şi Bordei Niculaie.
Pentru Comisia Învăţământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport şi Agrement, o
propun pe d-na Butacu Simona şi pe dl Iacob Emanuel.
Pentru Comisia Juridică, Disciplină, Apărarea Ordinii Publice şi Probleme
Sociale – subsemnata, Surulescu Aurelia şi dl Tomescu Constantin.
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Comisia 6, respectiv Comisia Administrarea Domeniului Public şi Privat,
Administrarea Pieţelor şi Gospodărie Comunală, îl propun pe dl Tănăsuică Ion şi
dl Iacob Emanuel.
Dl Gheorghe: Da. Dl Puşcaş.
Dl Puşcaş: Grupul politic P.N.L. propune pentru Comisia de
Educaţie, pe mine, Ionel Puşcaş şi pe d-na Gaspar Florentina. Colegii, Simion
Adrian şi Enache Adrian, pentru Comisia de Administraţia Domeniului Public şi
Privat.
Dl Gheorghe: Mulţumesc. Am remarcat că v-aţi propus întâi..., da
d-na Surulescu.
D-na Surulescu: Cu scuzele de rigoare, am făcut o omisiune, la
Comisia de Buget, Finanţe şi d-na Stan Gabriela.
Dl Gheorghe: Am înţeles şi mulţumesc. Scuze, dacă vreţi să luaţi
cuvântul.
D-na Mitran: Vreau să ştiu dacă sunt 3 la Buget.
Dl Gheorghe: Nu. Toate comisiile sunt formate din 5 consilieri. Până
acum avem câte 5 propuneri pe fiecare comisie, mai puţin la Comisia nr. 4, de
învăţământ, unde avem 6 propuneri pe 5 locuri. Totuşi, vă propun să votăm
individual, fiecare loc din fiecare comisie şi acolo unde este cazul, respectiv la
Comisia de Învăţământ, unde avem mai multe propuneri decât locuri, vor intra în
comisie primii 5 clasaţi în ordinea descrescătoare a voturilor.
Deci, în ordinea comisiilor şi în ordinea propunerilor, vă propun pentru
Comisia Buget, pe dl Luchian. Cine este împotrivă? Abţineri? Voturi pentru? În
unanimitate, a fost votat.
Dl Berceanu. Voturi împotrivă? Abţineri? În unanimitate, a fost votat.
Dl Gheorghe Iulian, subsemnatul. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Dl Tomescu Constantin. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
D-na Stan Gabriela. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Deci, recapitulăm, Comisia Buget, Finanțe este alcătuită din dl Luchian
Florin, d-na Stan Gabriela, dl Berceanu, dl Tomescu și Iulian Gheorghe.
Trecem la Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului.
Avem următoarele propuneri:
Dl Mihai Daneș. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere (d-na Sima).
Voturi pentru? La dl Mihai Daneș, 25 de voturi pentru.
Dl Valentin Nae. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Dl Călin Tudose. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Dl Robert Stan. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Dl Traian Pană. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Repet, Comisia de Urbanism este compusă din: Mihai Daneș, Valentin Nae,
Călin Tudose, Robert Stan și Traian Pană.
Trecem la comisia 3, Servicii Publice, Comerţ, Privatizare şi Protecţia
Consumatorului. Avem următoarele propuneri:
D-na Al Tawayah Angelica. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
10

D-na Mitran Georgeta. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Dl Ungureanu Marius Ionel. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Dl Bordei Niculaie.Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Dl Petcu Sorin. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Recapitulăm. Comisia 3 este formată din dl Petcu Sorin, d-na Al Tawayah
Angelica, d-na Mitran Georgeta, dl Ungureanu Marius Ionel, dl Bordei Niculaie.
Comisia 4. Comisia Învăţământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport şi Agrement.
Avem următoarele propuneri:
D-na Butacu Simona Valentina. Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri
(d-na Mitran, dl Berceanu). 24 de voturi pentru trecem în dreptul d-nei Simona
Butacu.
Dl Iacob Emanuel. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Unanimitate.
26 de voturi.
D-na Sima Mihaela. Voturi împotrivă? Abțineri? 4 abțineri (d-na Fășie,
dl Berceanu, dl Daneș, d-na Radu). 22 de voturi pentru trecem în dreptul d-nei
Sima Mihaela.
D-na Gaspar Florentina. Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă (d-na Sima,
dl Tudose, dl Luchian). Abțineri? O abținere (d-na Radu). Voturi pentru? 22 de
voturi pentru trecem în dreptul d-nei Gaspar Florentina.
Dl Pușcaș Ionel. Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă (d-na Sima,
dl Tudose, dl Luchian). Abțineri? 4 abțineri (d-na Radu, dl Berceanu, d-na Fășie,
d-na Mitran). Înseamnă că rămân 19 de voturi pentru.
D-na Radu Elena. Voturi împotrivă? 13 voturi împotrivă. Abțineri? 6 abțineri
(dl Gheorghe, dl Tomescu, dl Nae, d-na Sima, dl Tudose, dl Luchian). Voturi
pentru? 7 voturi pentru (dl Daneș, dl Ungureanu, d-na Radu, dl Berceanu,
d-na Fășie, d-na Mitran, dl Frumușelu).
În ordinea descrescătoare a voturilor sunt aleși în Comisia Învăţământ,
Sănătate, Cultură, Culte, Sport şi Agrement, următoarele persoane: Butacu Simona
Valentina, Iacob Emanuel, Sima Mihaela, Gaspar Florentina și Pușcaș Ionel.
Trecem la Comisia nr. 5, Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii
Publice şi Probleme Sociale.
Prima propunere, d-na Aurelia Surulescu. Voturi împotrivă? Abțineri?
Unanimitate. 26 de voturi.
Dl Constantin Tomescu. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
D-na Camelia Fășie. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
D-na Elena Radu. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Dl Florin Luchian. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Recapitulăm. Comisia Juridică este formată din d-na Aurelia Surulescu,
dl Constantin Tomescu, d-na Camelia Fășie, d-na Elena Radu și dl Florin Luchian.
Trecem la Comisia 6, Comisia Administrarea Domeniului Public şi Privat,
Administrarea Pieţelor şi Gospodărie Comunală. Avem următoarele propuneri:
Dl Ion Tănăsuică. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Dl Emanuel Iacob. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Dl Mugurel Frumușelu. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Dl Adrian Simion. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
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Dl Adrian Enache. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Vă propun acum, conform celor votate, să votăm în integralitate Anexa,
care este parte integrantă a hotărârii de consiliu. Voturi împotrivă? Abțineri?
Unanimitate. Cu 26 de voturi, a fost votată Anexa.
Dau citire acum proiectului de hotărâre...

Dl Berceanu: Mă abțin.
Dl Gheorghe: Bun. Vă rog să fiți un pic mai prompt. Să înțeleg că
v-ați abținut la Anexă?
Dl Berceanu: Da.
Dl Gheorghe: Dau citire proiectului de hotărâre: ”(1) Se aprobă
numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate, în principalele
domenii de activitate ale Consiliului Local Sector 6, conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6”.
Cine este împotrivă? Abțineri? Unanimitate. În unanimitate, proiectul de
hotărâre a fost adoptat.
Rog comisiile la prima întrunire să-și aleagă președinții și secretarii.
Înainte să declar ședința închisă vreau să urez succes în mandatul actual noului
primar și consiliului local și îi dau cuvântul d-lui Primar.
Dl Primar: Bună seara. Vreau și eu să felicit colegii consilieri pentru
apartenența în aceste comisii extrem de importante. Știți foarte bine, am spus-o și
data trecută și o spun încă o dată, aveți toată susținerea și sper din tot sufletul să
colaborăm pe tot ceea ce înseamnă proiecte bune pentru sectorul 6. Îl felicit pe dl
Tomescu pentru alegerea în funcția de viceprimar al sectorului, îi spun că din acest
moment va avea de muncă pentru că sunt un om activ și așa cum a prezentat ceva
mai devreme, nu mă sperie munca și sunt prezent inclusiv duminica la ora 22 00,
2300 noaptea în sector, dacă este nevoie și vreau să lansez o rugăminte pentru
liderii de grup să avem o scurtă discuție în biroul primarului pe o temă extrem de
importantă și dacă sunteți de acord, după ce se încheie ședința, 5 minute durează
întâlnirea, aș vrea să vă comunic câteva lucruri extrem de importante. Mulțumesc
frumos și felicitări încă o dată.
Dl Gheorghe: Mulțumesc, d-le Primar. Declar ședința închisă.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Iulian Gheorghe

SECRETAR,
Demirel Spiridon
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