Proces-verbal
Încheiat În şedinţa de Îndată a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti din data
de 17 noiembrie 2010, orele 19.00
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Şedinţa a avut loc În sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei
Municipiului Bucureşti la care au participat 44 din cei 55 de consilieri.
La şedinţă au participat următorii: domnul Toma Tudor Secretar General
al Municipiului Bucureşti, domnul Marius Hanţig - reprezentant al Instituţiei
Prefectului Municipiului Bucureşti.
Au fost invitaţi să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al
·Primarului GeAera' al Municipiului Bucureşti şi mass - media.
La şedinţă au fost absenţi următorii: Bădulescu Aurelian, Boajă Minică,
Capotă Bogdan Alexandru, Cosma Roxana Maria, Florescu Dragoş, Grigorescu
Robert, Nicorescu Virgil, Roşeţi George Adrian, Scarlat Horia, Tănase Ion
Gabriel, Ţapardel Ana Claudia.
Domnul presedinte de sedintă Murg Călin
În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) din Legea nI. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare
se convoacă Consiliul General al Municipiului Bucureşti În şedinţa de Îndată În
sediul său din Splaiul Independenţei nr.291-293, sector 6, etaj 3, În data de 17
noiembrie 2010, ora 19.00 cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de repartizare a locuinţelor
achiziţionate sau construite din fonduri proprii ale Primăriei Municipiului
Bucureşti, propusă de către Comisia de evaluare a situaţiilor deosebite În care
se găsesc cetăţenii Municipiului Bucureşti, solicitanţi de locuinţe sociale.
Convocatorul a fost semnat de 20 de consilieri generali.
În sală sunt prezenţi de consilieri generali.
Supun ia vot, proiectul
de hotărâre
pentru aprobarea
listei de
repartizare a locuinţelor achiziţionate
sau construite
din fonduri proprii
ale Primăriei
Municipiului
Bucureşti,
propusă
de către Comisia
de
evaluare a situaţiilor
deosebite În care se găsesc cetăţenii Municipiului
Bucureşti, solicitanţi d locuinţe-sociale
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If,

1.

'

,\lSl\la

,,,,.rf'lk'

;J

Domnul consilier Stan Ion
Suntem de acord cu lista, cu cei până la poziţia B, respectiv cei care sunt
pe tabelul de evacuaţi dar avem o problemă la cei care sunt din primărie, la
poziţia B. De exemplu, doamna de la poziţia 1 - Anghel Person Ileana este
director la Direcţia Credite Externe, şotul dumneaei este director la Direcţia
Juridic de la RADET şi au casa la Ilfov şi de aceea am spus că nu vrem să
votăm dar cu restul suntem de acord. Doamna să facă dovada dacă este
divorţată, dacă are Într-adevăr probleme.
Domnul presedinte de sedintă Murg Călin
Probabil că a fost trecută aşa cum şi domnişoara Perşunaru ... şi sunt
oameni amărâţi În general.
Domnul Stan, aţi formulat următorul amendament: scoaterea de pe
această listă a doamnei Anghel Person?
Domnul consilier Stan Ion
Suntem de acord cu toată lista mai puţin cu poziţia 1 - doamna Ileana
Person.
Domnul presedinte de sedintă Murg Călin
Doriţi scoaterea din listă a poziţiei numărul 1?
Domnul consilier Stan Ion
Scoaterea poziţiei 45, cu restul suntem de acord.
Domnul presedinte de sedintă Murg Călin
Poziţia 45 de la capitolul II - angajaţi ai Primăriei Municipiului Bucureşti?
Domnul consilier Stan Ion
Da.
Domnul presedinte de sedintă Murg Călin
Supun la vot amendamentul formulat de domnul consilier Stan Ion.
Cine este pentru? majoritate de voturi, Împotrivă? O voturi, abţineri? 1 vot.
Acest amendament a fost adoptat.
Supun la vot proiectul
de hotărâre
pentru aprobarea
listei de
repartizare a locuinţelor achiziţionate
sau construite
din fonduri proprii
-~ le --Primăriei--Mu n-iclpi-ului-Bucu reşti, --propusă --de--oătre-Gemisia-de
evaluare a situaţii! r deosebite În care se găsesc cetăţenii Municipiului

Bucureşti, solicitcmţi de locuinţe sociale, În integraiitate, cu amendamentul

adoptat.
Cine este pentru? 39 voturi, Împotrivă? O voturi, abţineri? 1 vot.
Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.
Declar Închise lucrările şedinţei de Îndată a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti din data de 17 noiembrie 2010.
Şedinţa s-a Încheiat la orele 19.10.
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