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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

 

 

 

      

          PROCES VERBAL  

AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

AL  SECTORULUI 4 DIN DATA DE  30.09.2015 

 

Convocarea acestei şedinţe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin 

Dispoziţia nr.1192/25.09.2015. 

Şedinţa a fost legal constituită fiind prezenţi 25 de consilieri din 26. 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat sub conducerea d-lui consilier Delegeanu 

Dan. 

          La şedinţă au participat membrii Consiliului Local, conducerea Primăriei, 

reprezentanţi ai executivului sectorului 4. 

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Delegeanu Dan:“Bună ziua! Având în 

vedere că suntem 23 de consilieri prezenți în momentul acesta, cvorumul pentru 

ședință este asigurat. Deci, ședința este statutară. Dau citire ordinii de zi a ședinței 

ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 30.09.2015. 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

21.09.2015. 

 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 

sectorului 4, pe perioada 01.10.2015 – 31.12.2015. 

 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al sectorului 4, pe anul 2015. 

Iniţiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4 

 

5. Proiect de hotărâre privind constatarea demisiei de drept a domnului Albu Costin Bogdan. 

 

6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

20/27.02.2014 privind nominalizarea câte unui reprezentant al Consiliului Local în comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular ce 

funcţionează la nivelul Sectorului 4. 

Iniţiator: dl. BĂLUŢĂ Daniel - Viceprimarul sectorului 4 

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. 43/26.02.2015 pentru completarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 

27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 

în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat din 

sectorul 4, în urma aplicării Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014.  

Iniţiator: dl. BĂLUŢĂ Daniel - Viceprimarul sectorului 4 
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8. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxei extrajudiciare de timbru pentru 

certificatele de atestare fiscală emise în format electronic/online către instituţiile publice. 

Iniţiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4 

 

 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului sub forma de tichete sociale, pentru 

asigurarea alocatiei zilnice de hrana, rechizite scolare/manuale, cazarmament, imbracaminte, 

incaltaminte, materiale igienico-sanitare, jucarii, transport, materiale cultural-sportive pentru copii 

si tinerii cu cerinte educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de masa, din Sectorul 

4 oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Sector 4. 

Iniţiator: dl. BĂLUŢĂ Daniel - Viceprimarul sectorului 4 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Învăţământ şi Tineret Sector 4. 

Iniţiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4 
 

11. Întrebări, interpelări. 

  

 12. Probleme curente.  

 Dacă sunt discuții...Din câte știu eu, executivul are de introdus un punct nou pe 

ordinea de zi...“  

Dl. Viceprimar, Băluţă Daniel:“Avem următorul punct pe ordinea de 

zi...Proiect de hotărâre privind retribuirea membrilor titulari și a membrilor 

supleanți numiți în comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr.550/2002 la 

nivelul Sectorului 4 al Municipiului București. Iniţiator: dl. BĂLUŢĂ Daniel - 

Viceprimarul sectorului 4. Colegii consilieri care sunt membrii în Comisia pentru 

Legea nr.550, au fost invitați dimineață și informați despre ce este vorba, astfel încât,  

pentru această speță, cu certitudine vă vor da detaliile necesare.“ 

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Delegeanu Dan:“În acest moment 

suntem 24 de consilieri prezenți. Cu acest nou punct introdus de exexcutiv, supun la 

vot ordinea de zi de astăzi. Discuții? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se 

abține? Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Mulțumesc! Trecem la 

Punctul nr.1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al 

Sectorului 4 din data de 31.08.2015. Discuții? Cine este pentru? 23 voturi pentru. 

Cine este împotrivă? Cine se abține?1 abținere (dl consilier Popescu Marian Radu). 

Procesul verbal a fost aprobat. Mulțumesc! Punctul nr.2. Aprobarea procesului 

verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 21.09.2015. 

Discuții? Cine este pentru?22 voturi pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? 2 

abțineri (dl consilier Drăgan Romeo și dl consilier Popescu Marian Radu). Procesul 

verbal a fost aprobat. Mulțumesc!Punctul nr.3.Proiect de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.10.2015 

– 31.12.2015. Propuneri?“ 

Dl.Viceprimar, Băluţă Daniel:“În numele grupului PSD, îl propun pe domnul 

consilier Ștefan Spiridon.“ 

Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Delegeanu Dan:“Alte propuneri? 

Supun la vot propunerea făcută și anume, ca domnul consilier Spiridon Ștefan să fie 

președinte de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.10.2015 – 

31.12.2015. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se 

abține? Acest proiect de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Punctul 
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nr.4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al sectorului 4, pe 

anul 2015. Iniţiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 

4. Discuții?“ 

Dl. Viceprimar, Băluţă Daniel:“Aș dori să fac două amendamente.< Primul 

amendament are legătură cu dotarea a două școli speciale în care sunt încadrați 

elevi într-un grad de handicap care necesită condiții speciale pentru dezvoltarea 

elevului, astfel încât, în urma analizei spețelor ce ne-au fost prezentate, apreciez că 

se impune achiziționarea a două lifturi mobile pentru deplasarea acestora la etajele 

superioare ale clădirii. Suma alocată va fi redistribuită de la capitolul cheltuieli de 

proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor, astfel: 

pentru Școala Gimnazială Specială nr.3 – 45 mii lei; pentru Școala Gimnazială 

Specială “Sfântul Nicolae” – 45 mii lei...(...intervenții în sală  făcute fără 

microfon...)...Acesta este primul amendament. Al doilea amendament...<La 

solicitarea Liceului „Dacia”și a unei părți din colegii consilieri, care, încă nu și-a 

pus la punct integral documentația, dorim să punem o sumă de 40 mii lei, alocare 

buget pentru fonduri de dezvoltare pentru un proiect privind hrana copiilor, 

elevilor...> Este vorba despre Liceul „Dacia”...(...intervenții în sală  făcute fără 

microfon...)...Cofinanțare...Partea de cofinanțare care este rambursabilă și l-aș ruga pe 

domnul consilier dacă dorește să completeze acest aspect, i-aș fi recunoscător.“ 

Dl. consilier Drăgan Romeo:”Da.Este vorba de cofinanțarea proiectului 

vizând constatarea abandonului școlar, proiect ce se desfășoară în Liceul “Dacia” și 

pentru care avem hotărâre de consiliu de aprobare a cofinanțării acestui proiect. 

Amendamentul domnului Viceprimar, nu vine decât să întregească la obiect și 

anume, alocarea sumei de 40 mii lei, cofinanțare pentru acest proiect, astfel încât, 

până la finele anului să aibă resursele financiare pentru închiderea proiectului.” 

Dl. Viceprimar, Băluţă Daniel:“Ce vreau să subliniez, este că această sumă 

este rambursabilă. Deci, este partea noastră de cofinanțare până la data de 15 

decembrie. Această sumă va fi restituită Consiliului Local.“ 

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Delegeanu Dan:“Supun la vot primul 

amendament, cel referitor la dotarea școlilor speciale. Cine este pentru? Cine este 

împotrivă? Cine se abține? Cu unanimitate de voturi, primul  amendament a fost 

aprobat. Supun la vot al doilea amendament, cel referitor la cofinanțarea proiectului 

care se desfășoară la Liceul „Dacia”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se 

abține? Cu unanimitate de voturi, al doilea amendament a fost aprobat. Acum supun 

la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine 

se abține? Cu unanimitate de voturi, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. 

Mulțumesc!  Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind constatarea demisiei de drept 

a domnului Albu Costin Bogdan. Discuții? Cine este pentru? Cine este împotrivă? 

Cine se abține? Cu unanimitate de voturi, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. 

Mulțumesc! Punctul nr.6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 20/27.02.2014 privind nominalizarea câte 

unui reprezentant al Consiliului Local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii în reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular ce 

funcţionează la nivelul Sectorului 4.Iniţiator: dl. BĂLUŢĂ Daniel - Viceprimarul 

sectorului 4.Propuneri?“ 
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Dl. Viceprimar, Băluţă Daniel:“Îl propun pe domnul consilier Pricea.“ 

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Delegeanu Dan:“Alte propuneri? Având 

în vedere că este o singură propunere, supun la vot...(...intervenții în sală  făcute fără 

microfon...)...Până se fac buletinele de vot, trecem la următorul proiect de hotărâre. 

Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 43/26.02.2015 pentru completarea Hotărârilor 

Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind numirea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4, în urma 

aplicării Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014. Iniţiator: dl. 

BĂLUŢĂ Daniel - Viceprimarul sectorului 4.Cu permisiunea dumneavoastră fac 

următoarele propuneri: la Școala Gimnazială „Avram Iancu”- d-na consilier 

Stolojanu Doina Delia; la Școala Gimnazială nr.108 - d-na consilier Stolojanu Doina 

Delia; la Școala Gimnazială nr.190 - dl consilier Gheorghe Dorel; la Școala 

Gimnazială nr.194 - dl consilier Gheorghe Dorel; la Liceul de Coregrafie „Floria 

Capsali” - dl consilier Gheorghe Dorel; la Clubul Copiilor Sector 4 - d-na consilier 

Toma Veronica și la Grădinița nr.4 - d-na consilier Stolojanu Doina Delia 

...(...intervenții în sală  făcute fără microfon...)...” 

Dl.Viceprimar, Băluţă Daniel:“Aceste poziții au apărut ca urmare a 

vacantărilor posturilor...(...intervenții în sală  făcute fără microfon...)...în urma 

plecării domnului consilier Alexandru Ionescu, la Consiliul General al Municipiului 

București și a intrării a doi colegi consilieri: doamna consilier Delia Stolojanu și a 

domnului consilier Dorel Gheorghe.“ 

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Delegeanu Dan:“Înțelegând că nu mai 

sunt alte propuneri, vă rog să faceți buletinele de vot...Trecem la următorul proiect de 

pe ordinea de zi. Punctul nr.8. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxei 

extrajudiciare de timbru pentru certificatele de atestare fiscală emise în format 

electronic/online către instituţiile publice. Iniţiator: dl. POPESCU Cristian Victor 

Piedone - Primarul sectorului 4.Discuții? Cine este pentru? Cine este împotrivă? 

Cine se abține? Cu unanimitate de voturi, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. 

Mulțumesc! Punctul nr.9.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului sub 

forma de tichete sociale, pentru asigurarea alocatiei zilnice de hrana, rechizite 

scolare/manuale, cazarmament, imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-

sanitare, jucarii, transport, materiale cultural-sportive pentru copii si tinerii cu 

cerinte educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de masa, din 

Sectorul 4 oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4. Iniţiator: dl. BĂLUŢĂ Daniel - Viceprimarul sectorului 4.” 

Dl. consilier Drăgan Romeo:”Dacă se poate...Aș ruga pe cineva din executiv 

să prezinte pe larg acest proiect, dat fiind faptul că la lucrările comisiei nu s-a 

prezentat nimeni.” 

 D-na Birișan Nicol - șef serviciu - Direcția Generală de Asistență și 

Protecția Copilului Sector 4:“Bună ziua! O să vă spun în câteva cuvinte despre ce 

este vorba. Este vorba despre copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, cărora 

Centrul Municipiului București de Asistență Educațională le eliberează orientări 

școlare către învățământul de masă. Deci, au posibilitatea să studieze la școli 
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normale. Pentru acești copii se prevede să se acorde cuantumul care să le asigure 

rechizite, cazarmament, încălțăminte, îmbrăcăminte...“ 

Dl.Viceprimar, Băluţă Daniel:“Dacă îmi dați voie să intervin...Este vorba 

despre copii cu dizabilități, care trebuie integrați în sistemul de învățământ normal. 

La ei apar necesități particulare, iar aceste necesități particulare sunt rezolvate...Deci, 

au nevoie de rechizite suplimentare, au nevoie de...și de alte alternative. Ele se vor da 

sub forma unor tichete sociale...” 

Dl. consilier Drăgan Romeo:”Tichete sociale - gen vouchere, bănuiesc, nu?” 

Dl.Viceprimar, Băluţă Daniel:“Vouchere. Vouchere, de ce? Pentru a fi siguri 

că se achiziționează exact lucrurile de care copiii au nevoie.” 

Dl.consilier Drăgan Romeo:”Bun. Și atunci, dacă tot ați deschis cutia 

Pandorei... Întrebarea mea este în felul următor... sau sună astfel: în metodologie se 

vorbește de un document emis de o unitate bancară în care să fie înscris clar Codul 

IBAN al unui cont bancar deschis pe numele beneficiarului. Păi, îi dăm vouchere sau 

îi dăm bani?...Că undeva se bate cap în cap.” 

Dl. Viceprimar, Băluţă Daniel:“Sunt două probleme...Unele produse pot fi 

achiziționate pe baza tichetelor sociale, alte produse nu au cum să fie...Regula de 

bază este că oriunde se poate să folosim tichete sociale. Acolo unde nu se poate 

aplica instituția tichetului social, se vor oferi sumele în numerar...Este un sistem 

dual.” 

D-na Birișan Nicol - șef serviciu - Direcția Generală de Asistență și 

Protecția Copilului Sector 4:“Să existe și posibilitatea aceasta...“ 

Dl.Viceprimar, Băluţă Daniel:“Este un sistem dual.” 

Dl. consilier Drăgan Romeo:”Atunci, rugămintea este în felul următor...Ca să 

fim cu subiect și predicat, inclusiv în metodologie, să fie specificat acest lucru.” 

Dl.Viceprimar, Băluţă Daniel:“Chiar vreau să trec aceasta ca și 

clarificare...Că sistemul este dual. Da? Acolo unde tichetele sociale nu își găsesc 

aplicabilitate...(...intervenții în sală făcute fără microfon...)...” 

D-na consilier Toma Veronica:“Rămânând la latitudinea cui? Cine 

hotărăște?” 

Dl.Viceprimar, Băluţă Daniel:“...Instituția...” 

D-na consilier Toma Veronica:“Nu, nu, nu! Stabilim metodologia pentru ce 

acordăm tichete sociale și pentru ce achităm bani...Ca sa ne lămurim și să nu avem 

probleme. Plus de asta, v-aș ruga...Aș avea o întrebare. Aveți anexat la acest proiect, 

lista transmisă de către Inspectoratul Școlar al Sectorului 4, cu persoanele care 

beneficiază...?” 

D-na Birișan Nicol, șef Serviciu-Direcția Generală de Asistență și 

Protecția Copilului Sector 4:“Am cerut-o. Ele sunt în număr de 150...“ 

D-na consilier Toma Veronica:“Nu, nu! În prezent...Eu vă întreb altceva. 

Dacă aveți această adresă a Inspectoratului, nominal... Gradul de handicap, la ce liceu 

sau școală se află, numărul certificatului de handicap...Există această anexă?” 

D-na Birișan Nicol, șef Serviciu-Direcția Generală de Asistență și 

Protecția Copilului Sector 4:“Nu.“ 

Dl.Viceprimar, Băluţă Daniel:“Mai mult decât atât, numărul persoanelor 

înregimentate și înregistrate poate fluctua de la o lună la alta.” 
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D-na consilier Toma Veronica:“Domnule Viceprimar, sunt de acord cu 

dumneavoastră...Tot fluctuați și noi completăm sau ...Inspectoratul completează acea 

anexă care trebuie, obligatoriu, să existe la proiect.” 

Dl. Viceprimar, Băluţă Daniel:“Proiectul are titlu general. Lista poate apărea 

oricând...(...intervenții în sală făcute fără microfon...)...Nu putem da aleatoriu 

lucrurile acestea...”  

D-na consilier Toma Veronica:“În această dimineață...” 

Dl. Viceprimar, Băluţă Daniel:“Nu cred că este cazul să deschidem o 

polemică pe acest subiect...” 

D-na consilier Toma Veronica:“Nicio problemă!” 

Dl. consilier Zară Ovidiu:“Scuzați-mă! Aș vrea să vă spun un lucru...În cazul 

în care se face și plată prin virament bancar, este necesar ca beneficiarul să prezinte la 

sfârșitul lunii sau trimestrial, bonuri fiscale din care să rezulte că a achiziționat pentru 

copil, respectivele bunuri?” 

D-na Birișan Nicol, șef Serviciu-Direcția Generală de Asistență și 

Protecția Copilului Sector 4:“Este necesar. De aceea este preferabil cu tichete 

sociale.“ 

Dl. Viceprimar, Băluţă Daniel:“Mai mult decât atât, cutuma pe care Direcția 

Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 4, a avut-o până acum, inclusiv la 

alimente, a fost următoarea...Domnule consilier...Direcția Generală de Asistență 

Socială, chiar a delegat câte un reprezentant, împreună cu care asigurații s-au dus de 

fiecare dată în supermaketuri pentru a fi convinși că părinții cumpără...Chiar am 

rămas extrem de plăcut surprins de conduita pe care dânșii au avut-o, vis-a-vis de 

beneficiarii ajutoarelor sociale. Cutuma ar fi fost următoarea...Pentru cea mai mare 

parte dintre aceste lucruri se pot folosi tichetele sociale, dar există și restricții. Din 

această cauză, pentru tronsonul la care nu putem aplica tichetele sociale, există 

această variantă de plată prin virament, de asemenea, asistată. Foarte important și 

subliniez acest aspect, asistată de asistenții sociali de la Direcția Generală de 

Asistență și Protecția Copilului Sector 4.” 

Dl.consilier Zară Ovidiu:“Vreau să mulțumesc personal Direcției de Protecție 

Socială pentru că a inclus pe ordinea de zi acest proiect. Făcusem interpelarea acum 

două ședințe și le mulțumesc foarte mult că au introdus acest proiect. Riscam să fim 

dați în judecată de anumiți părinți care nu au primit drepturile pentru copii. Vă 

mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Delegeanu Dan:“În acest moment 

suntem 25 de consilieri prezenți. Mai sunt nelămuriri? Nefiind, supun la vot proiectul 

de hotărâre...(...intervenții în sală făcute fără microfon...)...Dacă vorbiți în timpul 

ședinței...Ce sa fac? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este 

împotrivă? Cine se abține? Cu unanimitate de voturi, acest proiect de hotărâre a fost 

adoptat.” 

Dl. Viceprimar, Băluţă Daniel:“Deci, sunt precizări. Proiectul de hotărâre, în 

mod explicit are aceste prevederi în el. În mod explicit...(...intervenții în sală făcute 

fără microfon...)...Votăm pentru.” 

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Delegeanu Dan:“ Supun la vot proiectul 

de hotărâre. Cine este pentru? 23 voturi pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? 



 7 

2 abțineri (d-na consilier Toma Veronica și dl consilier Drăgan Romeo).Acest proiect 

de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc! Punctul nr.10. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Învăţământ şi Tineret Sector 4. Iniţiator: 

dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4. Discuții?“ 

Dl. consilier Drăgan Romeo:”Doar o întrebare. Pentru ce a fost nevoie de 

modificarea organigramei?” 

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Delegeanu Dan:“Domnule director...” 

Dl.director Șerban Stelian-Direcția Învățământ și Tineret Sector 

4:”Conform legii, Controlul Intern trebuie să fie separat, nu cu Serviciul Juridic la un 

loc și Serviciul Tehnic trebuie să fie separat de Serviciul Achiziții... Asta pentru  

operativitate, mai ales. A doua problemă este pentru operativitate și 

legalitate...(...intervenții în sală făcute fără microfon...)...” 

Dl. consilier Drăgan Romeo:”Este în limita aceluiași număr de posturi?” 

Dl.director Șerban Stelian-Direcția Învățământ și Tineret Sector 4:”În 

limita aceluiași număr de posturi...” 

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Delegeanu Dan:“Mulțumesc, domnule 

director.Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 

Cine se abține? Cu unanimitate de voturi, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. 

Acum, proiectul introdus de executiv pe ordinea de zi. Punctul nr.11.Proiect de 

hotărâre privind retribuirea membrilor titulari și a membrilor supleanți numiți în 

comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr.550/2002 la nivelul Sectorului 4 al 

Municipiului București. Iniţiator: dl. BĂLUŢĂ Daniel - Viceprimarul sectorului 

4.” 

Dl. consilier Drăgan Romeo:”Domnule președinte, până la discuții avem 

rugămintea...Dat fiind faptul că nu-l avem în mapă, să-l citiți în integralitate. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Delegeanu Dan:“Cu plăcere, domnule 

președinte...“ 

Dl. Viceprimar, Băluţă Daniel:“Puteți să vă consultați căsuța de e-mail, 

domnule consilier...(...intervenții în sală făcute fără microfon...)...” 

Preşedintele de şedinţă,dl.consilier Delegeanu Dan:“Nu, pentru că domnului 

consilier nu-i funcționează e-mailul...De aceea nu l-a putut citi...<Având în vedere 

Raportul de Specialitate al Directiei Juridice nr. S2/3038/30.09.2015  şi Expunerea 

de motive a Viceprimarului Sector 4;În temeiul dispozitiilor art. 6 alin. (6) din Legea 

nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate private a statului si a 

celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau consiliilor 

locale, a prevederilor HCGMB nr. 255/2003 privind stabilirea indemnizatiei 

membrilor comisiilor pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 la nivelul Municipiului și 

sectoarelor Municipiului București modificată prin 239/2004 si HCGMB nr. 42/2007 

privind majorarea indemnizatiei membrilor comisiilor pentru aplicarea Legii 

nr.550/2002 constituite la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti si Primăriilor 

Sectoarelor 1-6; În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) si art.81 alin. (4) din 

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;Consiliul Local al Sectorului   

4, hotărăște: 
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Art.1 Membrii titulari numiți în comisia pentru aplicarea prevederilor Legii 

nr.550/2002 vor fi retribuiți,  pentru activitatea desfașurată, conform HCGMB nr. 

42/2007. 

Art.2 Membrii supleanti vor beneficia de aceeași indemnizatie doar în situația 

în care înlocuiesc membrii titulari. 

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, membrii comisiei Legii 

nr. 550/2002 și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile cuprinse în 

prezenta, conform competențelor.>Lămurit, domnule consilier? Este în regulă. 

Referatul nu-l citesc pentru că nu este datoria mea...Vă mulțumesc! Cine este pentru? 

Cine este împotrivă? Cine se abține?1 abținere (d-na consilier Tebeșoi Daniela). 

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul nr.12. Întrebări, Interpelări. 

Domnul consilier Zară, domnul consilier Drăgan...” 

Dl. consilier Zară Ovidiu:“Vă mulțumesc! Un lucru scurt. Aș vrea să știu ce 

s-a întâmplat cu acel bloc de pe Calea Șerban Vodă, că a existat disputa că ar fi în 

sectorul 5, că ar fi în sectorul 4. Domnul Primar a dispus luarea unor măsuri, în 

sensul...un pic de curățenie...Ce se mai întâmplă pe acolo...Ce s-a întâmplat.Vă 

mulțumesc!“ 

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Delegeanu Dan:“Este cineva care să ne 

răspundă? Domnul consilier, la ședința următoare veți primi o informare vis-a-vis de 

această situație. Mulțumesc! Domnul consilier Drăgan...“  

Dl. consilier Drăgan Romeo:”Mă simt dator să vă răspund vis-a-vis de căsuța 

de e-mail. Nu funcționează atâta timp cât nu funcționează cartela pentru tableta ce 

mi-a fost acordată. Rog executivul să ia măsuri în acest sens.” 

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Delegeanu Dan:“Executivul va lua 

măsuri în acest sens, domnule consilier.“  

Dl. consilier Drăgan Romeo:”Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Delegeanu Dan:“Trecem la Punctul 

Curente...Nefiind probleme curente, declar ședința...Numai un pic. Mai avem 

procesele verbale de la Punctul nr.6, respectiv, Punctul nr.7. Proces verbal încheiat în 

ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2015. În urma 

numărării voturilor pentru art.1 al Punctului nr.6. - privind proiectul de hotărâre 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 20/27.02.2014 

privind nominalizarea câte unui reprezentant al Consiliului Local în comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în reţeaua unităţilor de învăţământ 

preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4, s-a stabilit 

următorul rezultat: dl Pricea Dorin – 18 voturi pentru; 5 voturi împotrivă și 0 voturi 

nule – din care: 23 voturi exprimate din 24 consilieri prezenți la vot. Supun la vot 

proiectul de hotărâre în integralitatea lui. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine 

se abține? Acest proiect de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Și 

Punctul nr.7. Proces verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al 

sectorului 4 din data de 30.09.2015. În urma numărării voturilor pentru art.1 al 

Punctului nr.7. - proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 43/26.02.2015 pentru completarea Hotărârilor 

Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind numirea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale 
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unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4, în urma 

aplicării Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, s-a stabilit 

următorul rezultat: la Școala Gimnazială „Avram Iancu”- d-na consilier Stolojanu 

Doina Delia - 20 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 0 voturi nule; la Școala 

Gimnazială nr.108 - d-na consilier Stolojanu Doina Delia-20 voturi pentru, 4 voturi 

împotrivă și 0 voturi nule; la Școala Gimnazială nr.190 - dl consilier Gheorghe 

Dorel - 20 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 0 voturi nule; la Școala Gimnazială 

nr.194 - dl consilier Gheorghe Dorel - 20 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 0 voturi 

nule; la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” - dl consilier Gheorghe Dorel -20 

voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 0 voturi nule;  la Clubul Copiilor Sector 4 - d-na 

consilier Toma Veronica - 20 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 0 voturi nule; la 

Grădinița nr.4- d-na consilier Stolojanu Doina Delia - 20 voturi pentru, 4 voturi 

împotrivă și 0 voturi nule, din care: 24 voturi exprimate din 24 consilieri prezenți la 

vot. Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui. Cine este pentru? Cine 

este împotrivă? Cine se abține? Acest proiect de hotărâre a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi.” 

Declar ședința închisă. Vă mulțumesc!“ 

 

    

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL SECTORULUI 4, 

 

   Dan Bogdan DELEGEANU                   Radu  DRAGOMIRESCU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Transcris, 
                                                                                                                                   Consilier Mihaela Chircu 
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