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Nr. 550050/10.02.2017
PROCES - VERBAL

Tncheiat astazi, 10.02.2017, ca urmare a organizarii alegerilor privind desemnarea unui
reprezentant al functionarilor publici din cadrul Directiei Generale de lmpozite !?i Taxe Locale a
Sectorului 1.
Potrivit convocarii nr. 7/06.02.2017, adusa la cuno!?tinta publica prin publicare pe site-ul
www.impozitelocale1.ro !?i, totodata, prin comunicare la nivelul fiecarui compartiment organizat
distinct in cadrul institutiei , in conformitate cu schema de personal aprobata de conducerea
acesteia, Directorul General a solicitat prezenta functionarilor publici in data de 10.02.2017,
orele 12°0 , la sediul institutiei din Bucure!?ti , Sector 1, Str. Piata Amzei nr. 13, in zona
secretariatului qirectiei Economice, i n vederea alegerii unui reprezentant al functionarilor publici
!?i conferirea mandatului special in scopul de a promova !?i apara interesele functionarilor.
Functionarii publici au fost informati despre faptul ca, de comun acord cu Directorul
General al Directiei Generale de lmpozite !?i Taxe Locale a Sectorului 1, s-a stabilit ca trei
functionari publici sa le -reprezinte interesele, desemnati prin vot secret, prin votul majoritatii
functionarilor publici din cadrul institutiei. Numarul reprezentantilor functionarilor publici a fost
stabilit in raport de numarul de functii publice ocupate, respectiv 167 functionari publici, precum
!?i raportat la numarul de 175 functii publice stabilite prin statul de functii la nivelul institutiei,
aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.237/30.12.2016.
Pentru alegerea reprezentantului functionarilor publici prin vot secret, s-a facut prezenta,
apoi s-a trecut la votare pe baza propunerilor prevazute in convocarea nr. 7/06.02.2017.
Situatia prezentei la vot este detaliata in anexele nr. 1 si 2 ale prezentului proces- verbal.
Comsia de vot a luat act de faptul ca Directorul General nu poate sa i!?i exprime votul
deoarece este reprezentantul angajatorului.
Prin adresa nr. 549650/10.02.2017, Comisia de vot a solicitat Directiei de Administrare
Contribuabili Persoane Fizice, Directiei de Administrare Contribuabili Persoane Juridice,
Directiei Economice !?i serviciilor/birourilor/compartimentelor desemnarea a cate unui observator
care sa asiste la deschiderea urnelor !?i numararea voturilor.
Observatorii desemnati din partea Directiilor, pentru a asista la deschiderea urnelor !?i
numararea voturilor, sunt urmatorii :
- Directia de Administrare Contribuabili Persoane Fizice - Nicolaie Adrian,
- Directia de Administrare Contribuabili Persoane Juridice - Canciulescu Clarisa,
- Directia Economica - Tanase Corina,
- Serviciile/birourile/compartimentele din subordinea Directorului General - Craciun
Elvira.
Dupa finalizarea votului , s-a trecut la deschiderea urnelor !?i numararea voturilor, in
prezenta observatorilor desemnati.
Avand in vedere ca sunt 156 functionari publici din cadrul institutiei, au fost pregatite 156
de buletine de vot. S-au prezentat la vot !?i !?i-au exprimat intentia de vot un numar de 137 de
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functianari publici, din care vaturi valabil exprimate au fast 129, iar vaturi declarate nule au fast
8. Camisia de vat a luat act de faptul ca unul dintre functianarii publici care s-au prezentat la vat
a salicitat un al dailea buletin de vat, cansiderand ca primul buletin de vat a fast campletat
grel?it. In cansecinta, buletinul de vat campletat grel?it a fast anulat.
De asemenea, un numar de 18 buletine de vat, ramase nelntrebuintate, au fast anulate.
In urma numararii vaturilar valabil exprimate, rezultatele au fast urmataarele :
- STANCULESCU TATIANA- 53 vaturi,
- NICULESCU EMILIA - 34 vaturi,
- ISTRATE ROXANA- 23 vaturi,
- IONESCU ELENA - 19 vaturi.
Situatia naminala a voturilor exprimate este prevazuta In anexa nr. 3 a prezentului
proces-verbal.
Prezentul proces-verbal se aduce la cunol?tinta functianarilor publici, prin publicare pe
site-ul www.impozitelocale1.ro , fiecarui serviciu I birou I compartiment l?i prin comunicare
functionarului public desemnat Tn baza votului secret sa exercite mandatul de reprezentant.

Comisia de vot numita prin Decizia nr.188/06.02.2017:
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Observatori desemnati din partea Directiilor, pentru a asista la deschiderea urnelor l?i
numararea vaturilar:
Directia de Administrare Cantribuabili Persoane Fizice - Nicolaie Adrian
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Serviciile/birourile/compartimentele din subordinea Directorului General- Crilciun Elvira

212

~

•

