MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5
din data de 02.12.2020
Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată
cu nr. 3545/24.11.2020.
Lucrările ședinței încep la ora 1400.
Ședința se desfășoară în sistem hibrid:
- doamnele și domnii consilieri locali - Agafiței Gheorghiță, Cârlogea
George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Mălăelea Daniel, Naciu
Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca
Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Titică Niculae-Florin și Zamfirescu LeonardNiculae sunt prezenți la sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 911, în sala de ședințe situată la etajul 1, camera 1;
- doamnele și domnii consilieri locali - Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai,
Danciu Ioan-Bogdan, Florea Daniel, Găină Maria, Ioniță George, Kofod HelenDaniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic
Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și
Țigănuș Marian sunt prezenți la ședință prin intermediul mijloacelor electronice.
La ședință au participat domnul Primar – Popescu Cristian-Victor Piedone și
doamna Gresoi Ștefania, având delegare de atribuții de Secretar General.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Bună ziua, declar deschisă ședința ordinară de astăzi, 02.12.2020 și o să-i
permit doamnei secretar să facă prezența. Doamna secretar, vă rog!

1.
2.
3.
4.
5.

Dna Secretar General
Agafiței Gheorghiță - prezent
Agheorghiesei Emil - prezent
Bîrsan Mihai - prezent
Cârlogea George-Cristian - prezent
Danciu Ioan-Bogdan - prezent
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6. Ducuță Alexandru - prezent
7. Florea Daniel - prezent
8. Găină Maria - prezent
9. Gorneanu Mihaela - prezent
10.Ioniță George - prezent
11.Kofod Helen-Daniela - prezent
12.Laslo Mihail-Cristian - prezent
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - prezent
14.Matei Ion - prezent
15.Melnic Constantin-Ion - prezent
16.Naciu Constantin-Vladimir - prezent
17.Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent
18.Ploscaru George-Alexandru - prezent
19.Pop Claudia-Ramona - prezent
20.Roșca Iustinian - prezent
21.Șerban Andrei-Bogdan - prezent
22.Ștefănescu Georgiana-Raluca - prezent
23.Titică Niculae-Florin - prezent
24.Țigănuș Marian - prezent
25.Zamfirescu Leonard-Niculae - prezent
După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un
număr de 25 consilieri.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Bună ziua! Declar lucrările ședinței de consiliu deschise. Vreau să dau citire
ordinii de zi:
1.
Aprobarea Procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului
Local Sector 5 din data de 03.11.2020;
2.
Aprobarea Procesului verbal al ședinței de extraordinare a Consiliului
Local Sector 5 din data de 08.11.2020;
3.
Aprobarea Procesului verbal al ședinței de extraordinare a Consiliului
Local Sector 5 din data de 09.11.2020;
4.
Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către domnul
Mălăelea Daniel, supleant pe lista Partidului Național Liberal;
5.
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier
local al domnului Iliescu Cătălin Lucian;
6.
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5;
7.
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr.
3/23.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ
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preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al
Municipiului București pentru anul școlar 2020-2021, modificată prin H.C.L. S5
nr. 129/30.07.2020;
8.
Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului
burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în
semestrul I al anului școlar 2020-2021;
9.
Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul
Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație
ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în
anul școlar 2020-2021;
10.
Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul
Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea
și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar din
Sectorul 5, începând cu anul școlar 2020-2021;
11. Proiect de hotărâre privind derularea de către aparatul de specialitate
al primarului Sectorului 5 al municipiului București, a procedurilor aferente
lucrărilor de investiții, inclusiv proiectare și asistență tehnică, în vederea obținerii
avizelor și/sau autorizațiilor de securitate la incendiu pentru unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din Sectorul 5;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
Sector 5 nr. 292/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și
sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la
Grădinița nr. 54, Grădinița nr. 34 și Grădinița nr. 245”, în vederea finanțării acestuia
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
Sector 5 nr. 293/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și
sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la
Grădinița nr. 53, Școala Gimnazială cu Grădinița nr. 144 și Grădinița nr. 169
Paradisul Verde”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020;
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
Sector 5 nr. 294/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și
sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la
Grădinița nr. 242, Școala nr. 125 și Școala nr. 115”, în vederea finanțării acestuia
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
Sector 5 nr. 295/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și
sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare clase antepreșcolari la Grădinița
Electromagnetica”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020;
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
Sector 5 nr. 296/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și
sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe
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de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc”, în
vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 a Hotărârii Consiliului
Local Sector 5 nr. 135/30.07.2020 privind aprobarea proiectului “Înființare sală
multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații,
amenajare curte și teren de sport – Școala nr. 130 (Luceafărul);
18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 a Hotărârii Consiliului
Local Sector 5 nr. 136/30.07.2020 privind aprobarea proiectului “Reabilitare și
consolidare – Grădinița nr. 244”;
19. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 a Hotărârii Consiliului
Local Sector 5 nr. 137/30.07.2020, cu modificările și completările ulterioare,
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și consolidarea obiectivului de investiții
Grădinița nr. 245”;
20. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului
5, a unui stimulent financiar fiecărui salariat care asigură continuitatea, în centrele
cu componență rezidențială din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Sector 5;
21. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale și modificarea
art. 4 cuprinse în Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 114/18.06.2020, privind
aprobarea proiectului “Avdives, Khetanes”, în vederea finanțării acestuia prin
Fondul Român de Dezvoltare Socială;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
(P.U.D), Șos. Panduri nr. 79-81 – Sector 5, București;
23. Proiect de hotărâre privind încheierea prin licitație publică a
chioșcurilor destinate comercializării presă, carte, flori, pe raza Sectorului 5 al
Municipiului București;
24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector
5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.
129/31.08.2017, H.C.L. Sector 5 nr. 195/27.08.2018 și H.C.L. Sector 5 nr.
67/08.04.2019;
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al
societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.;
26. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de
Administrație și a reprezentantului legal al Consiliului Local Sector 5 în Adunările
Generale ale Acționarilor S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.;
27. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de
Administrație în cadrul S.C. Economat Sector 5 S.R.L.;
28. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L Sector 5 nr.
93/30.09.2016 privind reorganizarea Administrației Piețelor Sector 5;
29. Diverse
- adresa Curții de Conturi București nr. 4142/10.11.2020, transmisă și
înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 93764/16.11.2020;
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- adresa S.C. SALUBRIZARE FAPTE S.A nr.14248/11.11.2020, transmisă
și înregiostrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 93056/11.11.2020;
- Raportul de control al Curții de Conturi emis la data de 03 iulie 2020,
înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 52208/03.07.2020;
- Procesul Verbal de Constatare al Curții de Conturi emis la data de 06
noiembrie 2019, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. R37382/06.11.2019;
- Raportul de audit financiar al Curții de Conturi emis la data de 06 noiembrie
2019, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. R37382/06.11.2019;
- Procesul Verbal de Constatare al Curții de Conturi emis la data de 06
noiembrie 2020, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 91380/06.11.2020;
- Raportul de audit financiar al Curții de Conturi emis la data de 06 noiembrie
2020, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 91380/06.11.2020.
Vreau să-i informez pe toți consilierii locali ai Sectorului 5 că ordinea de zi
a fost transmisă și anunțată de către Serviciul Evidență Acte Administrative. V-aș
ruga și vă propun ca toți cei ce doresc să ia cuvântul, să intervină o singură dată,
nu de mai multe ori. O să supun spre aprobare această propunere ca să avem o
disciplină stabilită în cadrul consiliului local.
Dl consilier Bîrsan Mihai
Domnul Emil, dar nu se poate așa ceva. Dacă vrei să dai un drept la replică,
nu ai voie să-l dai, sau cum?
Dl consilier Ducuță Alexandru
Domnule Președinte, dacă îmi permiteți. Ducuță Alexandru, lider de grup al
PNL. Dreptul la a vorbi sau a gândi, nu o să fie îngrădit de un simplu vot sau de
oricine din țara asta. O să vorbim de ori câte ori credem că e necesar. Dorința mea
ar fi să nu supuneți la vot această propunere.
Dl consilier Roșca Iustinian
Bună ziua! Bine v-am găsit! Trei aspecte vreau să le menționez legate de
ordinea de zi și al patrulea legat de propunerea domnului președinte de ședință.
Nu putem supune aprobării consiliului local un fapt ilegal care contrazice
Codul Administrativ în care este prevăzut dreptul de intervenție. Mulțumesc!
Doi, am depus electronic amendamente privind procesele verbale din data de
18.09.2020. Aprobarea acestora nu se regăsește pe ordinea de zi. Art. 138, alin. 2,
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lit. a), prevede accesul la această informație, art. 116 spune exact că trebuie
aprobate.
Al doilea punct, grupul USR-PLUS a depus opt proiecte de hotărâri de
consiliu local, începând din 9 noiembrie care nu se regăsesc pe această ordine de
zi, niciunul. Înțelegem schimbările de consiliu local, de secretariat, dar este ultima
dată când alte acte ulterioare acestei date apar și ale noastre nu.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Domnule consilier, la următoarea ședință, intră toate. Nu am adăugat nimic,
a rămas ordinea de zi veche, doar s-a amânat.
Dl consilier Roșca Iustinian
Art. 136, alin. 3, lit. b) din Codul Administrativ prevede ca toate hotărârile
consiliului local să beneficieze de avizelul comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local. Avem punctele 6, 23, 25, 26, 27 și 28 unde lipsește avizul comisiei juridice.
Nu știu cine a decis că ele pot intra pe ordinea de zi fără acest aviz? Acestea sunt
obiecțiile pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Nu s-au dat avizele în comisie la juridic?
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Doamna Secretar, am o rugăminte la dumneavoastră. N-am supus la vot
ordinea de zi.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Da. La ordinea de zi sunt și eu executivul care își retrage de pe ordinea de
zi punctele 9, 10, 23, 25, 26, 27 și 29. La următoarea ședință, vor apărea pe ordinea
de zi. Asta datorită faptului că mare parte dintre puncte sunt cu vot secret și nu
avem cum să votăm până nu o să găsim o soluție cu acest vot secret. Domnule
președinte, aveți cuvântul mai departe.
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Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Supun la vot ordinea de zi astfel cum a fost modificată de inițiator.
Dna Secretar General
Va trebui să fac tot apel nominal, dumneavoastră fiind în on-line.
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - abținere
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Melnic Constantin-Ion - pentru
16.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
17.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
18.Ploscaru George-Alexandru - pentru
19.Pop Claudia-Ramona - pentru
20.Roșca Iustinian - pentru
21.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
22.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
23.Titică Niculae-Florin - pentru
24.Țigănuș Marian - pentru
25.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Ordinea de zi a fost aprobată cu 24 voturi pentru și 1 abținere.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Supun la vot aprobarea punctului 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea
procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local Sector 5 din data
de 03.11.2020.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
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4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - abținere
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Melnic Constantin-Ion - pentru
16.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
17.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
18.Ploscaru George-Alexandru - pentru
19.Pop Claudia-Ramona - pentru
20.Roșca Iustinian - pentru
21.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
22.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
23.Titică Niculae-Florin - pentru
24.Țigănuș Marian - pentru
25.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Procesul verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local Sector 5 din
data de 03.11.2020 a fost aprobat cu 24 voturi pentru și 1 abținere.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Supun la vot aprobarea punctului 2 de pe ordinea de zi: Aprobarea
procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local Sector 5 din data
de 08.11.2020.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - abținere
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
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12.Laslo Mihail-Cristian - abținere
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Melnic Constantin-Ion - pentru
16.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
17.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
18.Ploscaru George-Alexandru - pentru
19.Pop Claudia-Ramona - pentru
20.Roșca Iustinian - pentru
21.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
22.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
23.Titică Niculae-Florin - pentru
24.Țigănuș Marian - pentru
25.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Procesul verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local Sector 5 din
data de 08.11.2020 a fost aprobat cu 23 voturi pentru și 2 abțineri.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Mulțumesc! Trecem la punctul 3 - Aprobarea procesului verbal al ședinței
de extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 09.11.2020.
Vă rog să votăm.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Melnic Constantin-Ion - pentru
16.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
17.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
18.Ploscaru George-Alexandru - pentru
19.Pop Claudia-Ramona - pentru
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20.Roșca Iustinian - pentru
21.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
22.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
23.Titică Niculae-Florin - pentru
24.Țigănuș Marian - pentru
25.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Procesul verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local Sector 5 din
data de 09.11.2020 a fost aprobat cu 25 voturi pentru.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Mulțumesc! Trecem la punctul 4 al ordinii de zi.
Dna Secretar General
Trebuie să depună jurământul domnul consilier.
Dl consilier Mălăelea Daniel
Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 5. Aşa sămi ajute Dumnezeu!
Dna Secretar General
În prezent sunt 26 de consilieri.
Dl consilier Bîrsan Mihai
Dânsul trebuia să depună jurământul la începutul ședinței ca să aibă dreptul
voteze în toată ședința. Cum facem acum, o parte da, o parte nu?
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Până acum am aprobat doar procesele verbale.
Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind
încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Iliescu Cătălin
Lucian.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dna Secretar General
Agafiței Gheorghiță - am luat act
Agheorghiesei Emil - am luat act
Bîrsan Mihai - am luat act
Cârlogea George-Cristian - am luat act
Danciu Ioan-Bogdan - am luat act
Ducuță Alexandru - am luat act
Florea Daniel - am luat act
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8. Găină Maria - am luat act
9. Gorneanu Mihaela - am luat act
10.Ioniță George - am luat act
11.Kofod Helen-Daniela - am luat act
12.Laslo Mihail-Cristian - am luat act
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - am luat act
14.Matei Ion - am luat act
15.Mălăelea Daniel - am luat act
16.Melnic Constantin-Ion - am luat act
17.Naciu Constantin-Vladimir - am luat act
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - am luat act
19.Ploscaru George-Alexandru - am luat act
20.Pop Claudia-Ramona - am luat act
21.Roșca Iustinian - am luat act
22.Șerban Andrei-Bogdan - am luat act
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - am luat act
24.Titică Niculae-Florin - am luat act
25.Țigănuș Marian - am luat act
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - am luat act
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind
rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local
Sector 5.
Dl consilier Bîrsan Mihai
Aș dori să iau cuvântul. Rog departamentul de resort să explice în ce constă
această rectificare.
Dna director Disăgilă Isabela
Bună ziua, domnilor consilieri!
În data de 04.09.2020, s-a încheiat între Banca de Export-Import a României
Exim Bank și Sectorul 5 al Municipiului București, un contract având drept obiect
investiții în valoare de 41 de milioane pentru reabilitare termică a 25 de imobile și
3 unități școlare de pe raza Sectorului 5.
După cum știți și dumneavoastră, noi ar fi trebuit să avem aprobat și bugetul
creditelor interne. Noi nu am avut anexa aprobată la bugetul din 18.09.2020. Fără
acea anexă, nu putem să facem tragerile. Acesta este motivul pentru care venim azi
și vă supunem aprobarea anexei 88.
Din sală
În ce constă anexa aceasta? E strict contabilă?
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Dna director Disăgilă Isabela
Da, e strict legată de buget. În spatele materialului pe care vi l-am dat, sunt
trecute și străzile.
Dl consilier Roșca Iustinian
Am o întrebare. Noi suntem consilieri noi și nu știm despre ce e vorba.
Referitor la investiții, sunt costuri suplimentare ale investițiilor?
Dna director Disăgilă Isabela
Imediat vă răspund. Suma este necesară pentru realizarea reabilitării termice.
Ne uităm pe raportul de specialitate de la Direcția Tehnică și vă dau răspunsul:
“urmând ca în scurt timp să se îndeplinească condițiile efectuării recepțiilor la
terminarea lucrărilor, considerăm oportună asigurarea continuității finanțării.”
Deci, pentru partea de reabilitării, vor fi bani și de la bugetul local și vor fi și din
credite interne.
Dl consilier Roșca Iustinian
Deci, răspunsul este da. Este o suplimentare a investițiilor programate și
aprobate.
Dna director Disăgilă Isabela
Da, răspunsul este da. E o continuare, și parte de buget local și parte de credit
intern.
Dl consilier Roșca Iustinian
Vorbesc de un caz concret – o asociație din acel tabel cu străzile, a încheiat
cu Primăria Sectorului 5 un acord de anvelopare în care sunt prevăzute costuri
maximale pe care asociația de proprietari și le asumă. Prin această suplimentare, de
fapt, nesocotim acea înțelegere dintre cetățean și Primărie. Reamintesc – cetățenii
vor plăti 10% din suma maximă, în cazul acelui bloc reprezintă 1,3 milioane lei.
Între timp, conform hârtiilor de acolo, această sumă s-a mărit cu 20 și ceva la sută,
iar asociațiile de proprietari nu cunosc acest lucru. Nu au semnat niciun act cu
Primăria prin care ei vor plăti 10% din această sumă. Cum este posibil?
Dna director Disăgilă Isabela
Domnule consilier, cu părere de rău, nu știu să vă răspund la această
întrebare. Eu doar am primit niște date și le-am centralizat. Poate dacă era și
doamna de la Direcția Tehnică, vă dădea mai multe explicații.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Să vină doamna de la Direcția Tehnică. Practic, acest credit este continuitatea
lucrărilor care sunt înghețate – nu s-au plătit constructorii pentru reabilitările la
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blocuri, au oprit orice prestație. Banca nu varsă banii în contul Primăriei, ci într-un
cont de credite special pentru că are destinație exactă acest cont.
Dl consilier Roșca Iustinian
A doua întrebare, până sosește doamna Teodorescu. Avem imobile în primul
lot, în 2018, în acel raport de aprobare, pe care o să le achităm, sunt aproape de
finalizare, conform celor spuse. Vom putea face recepția pe acele imobile? V-am
auzit pe dumneavoastră spunând că ați prezentat câteva acte în copie D.N.A.-ului
legate de firma Rotary Construct. E legat de anvelopare?
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Da. Au cerut toate contractele, inclusiv cele de anvelopare.
Dl consilier Roșca Iustinian
Asta înseamnă că le vom plăti și nu o să putem să facem recepția, din punctul
meu de vedere.
Dna director Disăgilă Isabela
Nu știu să vă răspund.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Noi nu plătim decât la finalizarea lucrării. Se va plăti doar ceea ce este
recepționat până la momentul vorbirii noastre de astăzi.
Dl consilier Roșca Iustinian
Toate acelea care sunt acolo nu sunt recepționate. Deblocăm situația făcând
plățile.
Dna director Disăgilă Isabela
Când o să facem tragerea, o să plătim doar o parte mică, pe care am facturi
primite, cu bun de plată, cu CFP, cu situații de plată, cu recepții. Ce-i pe teren, nu
știu să vă spun. Faptul că tragem 41 de milioane acum, nu înseamnă că-i cheltuim
pe toți la momentul ăsta.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Pe viitor, plătim ce s-a făcut cu recepția la zi. Următorii bani, pleacă doar
dacă s-a făcut recepția.
Dna director Disăgilă Isabela
A venit doamna Teodorescu.
13

Dl consilier Roșca Iustinian
Doamna Teodorescu, întrebarea mea este: s-a încheiat vreun act adițional
între asociațiile de proprietari și Primărie, privind creșterea costurilor pentru
anvelopare blocuri, față de actul inițial? Dumneavoastră, în relația cu asociațiile de
proprietari ați semnat un act cu costuri maximale. Ulterior au apărut 41 milioane…
Dna Teodorescu Daniela
Nu, stați un moment. Ulterior singura modificare a valorii, s-a făcut din
cauza O.U.G. 114 pentru modificarea…
Dl consilier Roșca Iustinian
Nu discutăm cauza, că nu sunt de specialitate. Numai că, asociațiile de
locatari își asumă un cost maximal. În cazul pe care îl cunosc, reprezenta 1.300.000
maximal, iar acum costul se va suplimenta cu 200.000 ron. Proprietarii din acest caz,
vor achita ceva din 200.000 ron?
Dna Teodorescu Daniela
Stați un moment, dar de unde ați tras dumneavoastră concluzia aceasta?
Dl consilier Roșca Iustinian
Din raportul pe care l-ați prezentat dumneavoastră.
Dna Teodorescu Daniela
Stați un moment, acesta este un rest de executat. Știti ce înseamnă aici? 106
este valoarea în mii lei.
Dl consilier Roșca Iustinian
Asta am spus și eu, am rotunjit 200.000 lei.
Dna Teodorescu Daniela
Știți de unde rezultă sumele astea? Este un rest de achitat. Deci, investiția sa evaluat la o anumită valoare. Conform realului executat din teren, s-a plătit o sumă,
rest care mai este de plătit - pe fiecare imobil în parte este acest 106 mii lei.
Dl consilier Roșca Iustinian
41 de milioane este suplimentar la ce exista sau...
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Dna Teodorescu Daniela
Nu, nu sunt suplimentari. Acest împrumut de la Exim Bank a fost făcut
tocmai pentru a putea fi plătite contravaloarea lucrărilor executate prin reabilitare
termică. Ce s-a semnat cu asociațiile de proprietari, rămâne valabil, suma nu a mai
crescut. Mai mult decât atât, știți că valorile sunt diminuate mult. Mai aveți vreo
întrebare?
Dna director Disăgilă Isabela
Da, domnilor consilieri, vreau să mai venim cu un amendament pentru
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. În data
de 27 noiembrie, am primit de la Direcția Generală a Finanțelor Publice a
Municipiului București că s-a mai dat pe sume defalcate 1.872.000 lei pentru
Sectorul 5 și de asemenea, am mai constatat că la rambursări de credite s-au pus bani
pe diverse alte cheltuieli, luna aceasta n-am avut să plătim 1.200.000 lei. Și atunci,
vă supunem spre aprobare, dumneavoastră, în calitate de consilieri, să luăm suma de
6.000.000 lei de la Primărie, de la cheltuieli și să o ducem la rambursări de credite.
Rambursările de credite, vor deveni 37.000.000 lei în loc de 31.000.000 lei. În rest,
nu s-au făcut modificări pe buget.
Am discutat cu domnul Primar și am transmis la toate unitățile din subordine
termen ca până pe data de 3 decembrie, să ne dea bugetele de venituri și cheltuieli
rectificate, să țină cont de execuția la zi, respectiv la 31 octombrie, să țină cont și de
contractele încheiate care au produs efecte, precum și situația tuturor contractelor
puse pe SEAP / SICAP și stadiul lor. Mâine așteptăm o centralizare de la toate
unitățile din subordine astfel încât pentru viitoare ședință de consiliu, să venim să vă
propunem o variantă – să luăm bani de unde nu sunt contracte angajate.
Dna consilier Găina Maria
Aș vrea să fac următoarea mențiune, în momentul când s-au întocmit
documentațiile privind bugetul necesar reabilitării blocurilor, știm că documentația
respectivă s-a făcut în colaborare cu asociațiile de locatari. Aici avem un aspect care
trebuie menționat, și anume că s-a pornit de la o situație a veniturilor locatarilor
pentru familiile ale căror venituri au fost sub media salariului mediu pe economie –
pentru aceștia nu era nevoie să contribuie la această operațiune de reabilitare a
blocurilor.
Dna Teodorescu Daniela
Într-adevăr, reabilitarea termică prevede o cotă de contribuție de 10%, dar
după cum știți, recuperarea acestei cote se va face conform unei hotărâri de consiliu
luate mai de mult și anume – noi putem recupera cota de contribuție a asociației în
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10 ani, primii 5 ani sunt de grație, în următorii 5 ani, se recuperează cota de
contribuție a asociației în 60 de rate lunare. Nu aveam cum să facem calculul în
momentul prezent, peste 5 ani pot avea loc modificări în cadrul reprezentanților
asociațiilor de proprietari și atunci va avea loc o verificare a veniturilor fiecărei
familii. Eventualitatea în care ei se pot încadra în cazurile prevăzute de lege, în urma
cărora cheltuiala va fi preluată de către Primărie. Deci, nu putem discuta în
momentul prezent de această contribuție – recuperarea, după cum am spus, va avea
loc după 5 ani de la momentul recepției la terminarea lucrărilor. Se vor face atunci
anchete sociale.
Dl consilier Roșca Iustinian
De fapt, nu este o decizie a H.C.L., este o decizie a Guvernului României,
un O.U.G. care asigură protecția celor cu venituri mici cu plata celor 10%.
Dna Teodorescu Daniela
O.U.G. 119 prevede inclusiv recuperarea în 10 ani.
Dl consilier Roșca Iustinian
Și acea facilitate pentru persoanele cu venituri mici. Nu e vreo inițiativă a
vreunui partid, care a pus pe afișe de reabilitare că asigură gratuitatea.

Dna consilier Găina Maria
O singură completare aș mai avea, și anume că în baza acestor estimări ale
veniturilor locatarilor, noi considerăm că în proporție de 90%, oamenii nu o să poată
să susțină această cheltuială pentru reabilitare. Mulțumesc.
Dna Teodorescu Daniela
Tot ce pot să vă spun este faptul că în lege se prevede că o familie dacă are,
pe fiecare membru al familiei, venit sub valoarea venitului mediu pe economie,
cheltuielile vor fi preluate de Primărie, exact cum am spus și mai devreme. O familie
care înregistrează, să zicem, un venit de 10.000 lei, dar sunt 4 membri – 2 adulți plus
2 copii – și aceștia se încadrează în grupa în care cheltuielile vor fi preluate. Din
calculele noastre estimative, a reieșit că rata va fi în jur de 50-60 lei/lună pentru un
apartament de 2 camere. Concluziile le puteți trage dumneavoastră în funcție de
posibilitățile fiecărei familii.
Dna consilier Găina Maria
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Mulțumesc pentru răspuns. Să știți că și documentația noastră s-a bazat tot
pe veniturile obținute de către locatari și ne menținem punctul de vedere că un
procent de 90% nu vor reuși să susțină cheltuielile de reabilitare. Mulțumesc!
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Mai dorește cineva să ia cuvântul la punctul 6 al ordinii de zi? Dacă nu, supun
la vot punctul 6 de pe ordinea de zi cu amendamentul făcut de doamna director
Disăgilă Isabela.
Dl consilier Roșca Iustinian
Practic trebuie modificat, amendat acest articol din H.C.L. nr. 171, cel cu
mutarea bugetului din cheltuieli în împrumut. Asta înseamnă că se modifică H.C.L.
nr. 171? Nu ar trebui să facem separat cumva?
Dna director Disăgilă Isabela
Mă scuzați puțin. Din ce dată era și la ce se referea?
Dl consilier Roșca Iustinian
Ultima modificare de buget.
Dna director Disăgilă Isabela
Ba da. Noi am venit inițial și am zis că modificăm acea hotărâre 171, în
sensul că articolele 1 – 9 rămân neschimbate, și am mai băgat un articol, articolul 10
– se aprobă bugetul creditelor de 41 milioane lei. Și v-am spus, vineri a venit acea
hârtie de la Direcția Generală a Finanțelor Publice prin care ne-au mai dat 1.872.000
lei și joi, Trezoreria ne-a spus că mai avem bani pe rambursările de credite, doar
1.200.000 lei. Am venit cu acel raport în 27 noiembrie.
Dl consilier Roșca Iustinian
Sigur nu mai există o altă modificare procedurală care trebuie făcută? Nu ne
trezim săptămâna viitoare cu un nou punct, încă 20 de minute de rectificare?

Dna director Disăgilă Isabela
Doar astea sunt modificările. Și probabil, acum hotărârea va suna altfel. La
articolul 1 – se aprobă bugetul veniturilor de cheltuieli și articolele 2-9 rămân
neschimbate. Asta-i ca procedură, probabil colega mea, doamna Secretar General...
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Dna Secretar General
Așa va fi supus spre aprobare, cu modificările spuse de doamna director.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Mai dorește cineva să ia cuvântul?
Dna Secretar General
Nu mai e nimeni.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Bun. Vreau să informez consiliul local că acest amendament făcut de doamna
Director Economic, Disăgilă Isabela, trebuie făcut și susținut de un consilier.
Dna Secretar General
Nu este un amendament propriu-zis, este o modificare și v-a fost transmisă
astăzi prin e-mail.
Dnl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Este în regulă, modificarea o aveți la mapă, domnule președinte.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Mulțumesc. Supun la vot punctul 6 de pe ordinea de zi astfel cum a fost
modificat.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - abținere
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - abținere
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - abținere
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - abținere
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
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15.Mălăelea Daniel - abținere
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - abținere
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian - pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - abținere
Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5 a fost aprobat cu 19 voturi
pentru și 7 abțineri.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Trecem la proiectul de hotărâre numărul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de
hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 3/23.01.2020 privind aprobarea
rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu
personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București pentru anul
școlar 2020-2021, modificată prin H.C.L. S5 nr. 129/30.07.2020. Sunt discuții?
Dacă nu, supun spre aprobare.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
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18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian - pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 3/23.01.2020
privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat
și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București
pentru anul școlar 2020-2021, modificată prin H.C.L. S5 nr. 129/30.07.2020 a
fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Trecem la proiectul de hotărâre numărul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de
hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor
din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului
școlar 2020-2021. Dorește cineva să intervină?
Dl consilier Melnic Constantin Ion
Da, eu doresc. Suntem de acord cu punctul 8, dar cu următorul amendament,
să nu limităm numărul burselor. Scriem undeva că cuantumul este limitat de lege,
nu. Suntem de acord cu bursele, dar nu limităm numărul de elevi care beneficiază
de burse. Le dăm în funcție de rezultatele elevilor. Mulțumesc! O să vă rog să
supuneți la vot acest amendament.
Dl consilier Roșca Iustinian
Limitarea este legislație națională, nu putem să intervenim noi. Limitarea
este dată de legislația națională care definește foarte bine de la ce medie în sus se
pot da bursele de merit, adică de la 8,50.
Dl consilier Melnic Constantin Ion
Dacă pe parcurul unui semestru învață bine și eu n-am voie să dau decât 10
burse și am 20 de elevi care merită să ia bursă?
Dl consilier Roșca Iustinian
Specificați în proiectul de H.C.L. unde este limitarea aceasta?
Dl consilier Melnic Constantin Ion
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Numărul de elevi care trebuie să primească bursă este strict decizia
Consiliului Local.
Dl consilier Roșca Iustinian
Stimate domnule Melnic, vă readuc aminte că partidul dumneavoastră a
majorat bursa anul acesta, în campanie electorală, de la 400 la 500 de lei. Dacă vreți
să ducem dicutția în partea politică, îl putem duce foarte ușor. Noi suntem de acord
și susținem creșterea cu 20% a numărului de elevi față semestrul 2, acum un an și
asta votăm astăzi. Nu văd unde este limitarea.
Dna director Nedelcu Roxana
Bună ziua. Conform prevederilor legale, atribuția Consiliului Local este de
a aproba numărul și cuantumul burselor elevilor. În ceea ce privește observația
domnului consilier, că dacă în semestrul viitor copilul învață bine, după cum ați
văzut în titlu, bursele sunt aprobate pe semestrul I al anului școlar, se bazează pe
rezultate școlare obținute la finalul anului trecut școlar și pe situația economicofinanciară a familiilor de la începutul acestui an pentru bursele sociale.
Rugăminte mare, dacă îmi permiteți, o modificare a hotărârii de consiliu
pentru că avem o solicitare de la școala 150, solicitare care a venit la finalul
săptămânii trecute că între timp au mai înregistrat un caz de copil eligibil pentru
bursa de orfan. Și dacă sunteți de acord, cu bună-voința dumneavoastră – este
dreptul lui, dar trebuie modificată hotărârea cu aprobarea unei burse suplimentare.
Dl consilier Roșca Iustinian
Propun modificarea cu acest caz la școala 150 – o persoană pentru bursă
ajutor social.
Dl consilier Melnic Constantin Ion
Am înțeles, domnule președinte. Vreau să mă asigure doamna director că nu
se limitează numărul elevilor care primesc bursă.
Dna director Nedelcu Roxana
Nu se limitează, domnule consilier. Numărul de burse este fundamentat pe
solicitările școlilor. Toate aceste solicitări au fost validate de către comisiile special
instituite în aceste unități școlare care a analizat situația școlară și documentele
depuse. Deci, nu se limitează numărul, numărul este cel solicitat de unitățile
școlare. Vă mulțumesc!
Dl consilier Țigănuș Marian
Domnule președinte, cer cuvântul.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Domnul Țigănuș, are cuvântul.
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Dl consilier Țigănuș Marian
Îmi asum amendamentul făcut de doamna Nedelcu, o susțin și îl rog pe
domnul președinte să supună la vot amendamentul, după care să supună la vot
proiectul de hotărâre.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Supun spre aprobarea Consiliului Local amendamentul făcut de domnul
Iustinian Roșca la punctul 8 de pe ordinea de zi.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian - pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Amendamentul proiectului de hotărâre privind stabilirea numărului și
cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat
din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2020-2021 a fost aprobat cu 26 de
voturi pentru.
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Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Vă rog să-mi permiteți să supun spre aprobare întregul proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor
acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în
semestrul I al anului școlar 2020-2021.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian - pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor
acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în
semestrul I al anului școlar 2020-2021 a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
Punctele 9 și 10, proiectul de hotărâre privind numirea consilierilor locali
din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de
administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din
Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021, respectiv proiectul de hotărâre privind
numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în
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calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației
din unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 5, începând cu anul
școlar 2020-2021 au fost retrase de pe ordinea de zi de către inițiator.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Trecem la punctul 11 - Proiect de hotărâre privind derularea de către
aparatul de specialitate al primarului Sectorului 5 al municipiului București, a
procedurilor aferente lucrărilor de investiții, inclusiv proiectare și asistență
tehnică, în vederea obținerii avizelor și/sau autorizațiilor de securitate la
incendiu pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.
Dna consilier Găină Maria
Domnule președinte, în legătură cu numărul 11 vreau să fac următoarea
observație sau informație. În perioada anterioară au fost demarate niște proiecte
pentru același tip de investiții și anume, pentru fiecare unitate de învățământ au fost
alocați bani pentru obținerea acestor autorizații și tot ce mai include autorizația
ISU. Acum vrem să ne asigurăm că nu o să fie o dublă finanțare având în vedere
că ei deja au cheltuit niște bani în vederea obținerii acestor autorizații. Adică, să
fim foarte siguri că ceea ce facem acum nu se suprapune cu investițiile din perioada
2016, 2017, 2018...
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Cu siguranță. Doamna director vă va da răspuns.
Dna director Nedelcu Roxana
Nu se suprapun. Tocmai de aceea, fiind și la începutul lucrărilor acestui
consiliu nou constituit, v-am făcut o informare asupra situației la fiecare unitate de
învățământ.
În ceea ce privește stadiul în care aceste unități se regăsesc. Sunt pe de-o
parte lucrările la care se desfășoară lucrările de reabilitare pentru care la finalizarea
proceselor verbale de recepție, vom solicita autorizația de incendiu conform
avizului emis la autorizația de construire.
Sunt unități care, tot cu sprijinul Consiliului Local, prin alocarea de fonduri,
și-au obținut deja avizul și urmează să executăm lucrări de modernizare, de
adaptare la cerințele de securitate la incendiu și sunt unități care din păcate...
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Sunt marea majoritate care din păcate... și acest lucru este o prioritate a
executivului ca toate unitățile de învățământ să aibă această autorizație de securitate
în caz de incendiu. Doamna consilier, vă mulțumim!
Dna consilier Găină Maria
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Da, mulțumesc. Aș mai avea o intervenție. Un singur lucru aș vrea, se știe că
pentru toate, absolut pentru toate unitățile de învățământ au fost alocate fonduri și
acum constatăm că conform unei clasificări, o parte din aceste unități nici măcar
nu au demarat procedurile. Să avem o explicație sau o justificare la ceea ce s-a
întâmplat. Mulțumesc!
Dna director Nedelcu Roxana
Demersuri au fost făcute în acest sens de către toate unitățile de învățământ
din sector, doar că sunt situații particulare de la caz la caz. Sunt unități care au fost
reabilitate prin B.E.I., acolo unde au fost depuse documentații în vederea obținerii
avizului, nu s-au obținut pentru că trebuie completată documentația cu alte planuri
și alte documente tehnice care e necesar să fie elaborate acum, conform noilor
standarde. Sunt unități care au avut probleme de patrimoniu, s-a obținut înscrierea
dreptului de proprietate - cadastru și urmează să fie făcute și celelalte demersuri.
Dl consilier Țigănuș Marian
Dacă îmi permiteți domnule președinte. Doamna directoare să ne comunice
că demersurile făcute până acum, nu se pierd, adică nu se începe de la zero.
Dna director Nedelcu Roxana
Bineînțeles că nu.
Dl consilier Roșca Iustinian
Există un deadline pentru această operațiune? În cât timp reglementăm acest
H.C.L.?
Dna director Nedelcu Roxana
Este foarte greu de răspuns, foarte greu de răspuns. Ceea ce pot să vă spun
este că vom începe cu prioritate pe cele care au deja emis avizul pentru că acolo
este cazul de a proiecta anumite lucrări și de a le executa și în paralel vom merge
cu documentația tehnică de avizare pentru celelalte – acolo o să dureze mai mult.
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Ok. Veți fi la următoarea ședință de consiliu și veți comunica pașii care se
fac pe acest subiect. O informare a domnilor consilieri cu privire la demersurile pe
care le face executivul, pusă la mapa acestora.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Supun la vot punctul 11 de pe ordinea de zi.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
25

3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian - pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Proiectul de hotărâre privind derularea de către aparatul de specialitate al
primarului Sectorului 5 al municipiului București, a procedurilor aferente
lucrărilor de investiții, inclusiv proiectare și asistență tehnică, în vederea
obținerii avizelor și/sau autorizațiilor de securitate la incendiu pentru unitățile
de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5 a fost aprobat cu 26 de voturi
pentru.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 292/03.12.2019, privind
demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului „#FAPTE:
Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița nr. 54, Grădinița nr. 34 și
Grădinița nr. 245”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă rog să
supuneți la vot.
Dna Secretar General
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1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian - pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
Sector 5 nr. 292/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și
sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la
Grădinița nr. 54, Grădinița nr. 34 și Grădinița nr. 245”, în vederea finanțării
acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 a fost adoptat cu
26 voturi pentru.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Mai departe, punctul numărul 13: Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 293/03.12.2019, privind demararea,
depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare
grupe de antepreșcolari la Grădinița nr. 53, Școala Gimnazială cu Grădiniță nr.
144 și Grădinița nr. 169 Paradisul Verde”, în vederea finanțării acestuia prin
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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
Dl consilier Roșca Iustinian
Am și eu o întrebare! Spațiul este unul suplimentar sau copiii sunt înghesuiți?
Dna Cora Corina
Nu! Vine în extinderea grădiniței respective!
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Doamna Secretar, vă rog să supuneți spre aprobare punctul 13 de pe
ordinea de zi.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian - pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
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Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
Sector 5 nr. 293/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și
sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la
Grădinița nr. 53, Școala Gimnazială cu Grădiniță nr. 144 și Grădinița nr. 169
Paradisul Verde”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020 a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Trecem la punctul 14 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 294/03.12.2019, privind
demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE:
Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița nr. 242, Școala nr. 125 și Școala
nr. 115”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Doamna Secretar, vă rog să supuneți spre aprobare punctul 14 de pe ordinea de zi.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
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25.Țigănuș Marian - pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
Sector 5 nr. 294/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și
sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la
Grădinița nr. 242, Școala nr. 125 și Școala nr. 115”, în vederea finanțării
acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 a fost adoptat cu
26 voturi pentru.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Mergem mai departe, la punctul nr. 15 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 295/03.12.2019,
privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului
“#FAPTE: Înființare clase antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica”, în
vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 20142020. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Doamna Secretar, vă rog să supuneți spre aprobare punctul 15 de pe ordinea
de zi.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
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20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian – pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
Sector 5 nr. 295/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și
sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare clase antepreșcolari la
Grădinița Electromagnetica”, în vederea finanțării acestuia prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, a fost adoptat cu 26 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Trecem la punctul nr. 16: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local Sector 5 nr. 296/03.12.2019, privind demararea, depunerea,
implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Extindere prin
structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentară Dumitru Moțoc”, în vederea finanțării acestuia prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Doamna Secretar, vă rog să supuneți spre aprobare punctul 16 de pe ordinea
de zi.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - pentru
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16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian – pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
Sector 5 nr. 296/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și
sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu
grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru
Moțoc”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020 a fost adoptat cu 26 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Trecem la punctul nr. 17: Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 a
Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 135/30.07.2020 privind aprobarea
proiectului “Înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire
și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport – Școala nr. 130
(Luceafărul). Sunt discuții?
Dl consilier Bîrsan Mihai
La punctele 17, 18 și 19, proiectele de hotărâre 135, 136, 137 din 30.07.2020,
în care grupul PNL s-a abținut de la vot, datorită costurilor foarte mari de renovare
... Nu-mi dau seama, dar la Luceafărul sunt 2.750.000 de euro. Dacă împărțim, sar putea să-mi dea o sumă fantastică pe metru pătrat. Ce construim? Ce renovăm?
La Grădinița nr. 245 sunt 2.000.000 de euro.
Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone
Doamna Corina, v-aș ruga să-i dați răspunsul domnului consilier. Domnule
consilier, știți că este vorba de fonduri europene da?
Dl consilier Bîrsan Mihai
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Fondurile astea se iau de mult la Primăria Sectorului 5.
Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone
Eu am înțeles, dar nu știu dacă își poate permite cineva să se joace cu aceste
fonduri!
Dna Cora Corina
Avem trei proiecte depuse pe programul de dezvoltare regională. Este
Grădinița nr. 244, Grădinița nr. 245 și Școala nr. 130. Pentru fiecare avem un buget.
Noi așteptăm să semnăm contractele. Eu pot să vă spun suma de care noi vom
beneficia prin semnarea contractului. O să v-o dau pe doamna director de la
Învățământ să vă spună despre ce este vorba. Mulțumesc!
Dna director Nedelcu Roxana
La Școala Luceafărul nu este doar o simplă reabilitare. Este reabilitarea și
modernizarea corpului principal al școlii și construirea unui corp nou în care va
funcționa o sală multifuncțională de sport și de festivități și toate laboratoarele, este
un P+2. Grădinițele nr. 244 și nr. 245, ambele au lucrări de consolidare și evident
modernizarea localurilor în care funcționează. Sumele sunt rezultate în urma unor
studii de specialitate și au fost aprobate de finanțator.
Dl consilier Roșca Iustinian
Propuneți să construiți sala de sport de la Luceafărul?
Dna director Nedelcu Roxana
Nu este o sală de sport propriu-zisă, adică nu este independentă. Este o
clădire în care la parter va fi amenajată această sală multifuncțională. Terenul nu
permitea amplasarea unei săli standard de sport și atunci, s-a găsit această soluție
de a le amenaja și o sală. Nu va fi de joc sportiv, va fi o sală de gimnastică cu
siguranță și sală de festivități în același timp.
Dl consilier Bîrsan Mihai
Și totuși se justifică prețurile... să ne aducem aminte că la Școala nr. 150,
când am făcut comentarii că este 400 de euro metrul pătrat de zugrăvit, colegul
nostru, domnul viceprimar, mi-a spus că ”te pricepi și la construit”? Da, mă pricep!
Recunosc, mă pricep să dau cu trafaletul și după aia au ajuns la DNA. Asta au făcut!
După ce au dat 400 de euro metrul pătrat de dat cu trafaletul. Să nu ne trezim și aici
cu același lucru!
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Dl consilier Țigănuș Marian
Dacă îmi permiteți domnule consilier, nu-mi amintesc să vă fi spus că vă
pricepeți la asta! Știu că vă pricepeți! La D.N.A. a fost pentru o luare de mită a
directoarei, nu pentru lucrările de reparații.
Dl consilier Bîrsan Mihai
Da, dar pe baza acelor lucrări. Că ea de acolo a dat șpaga... n-a venit cu șpaga
de acasă.
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Domnilor, suntem într-o ședință de consiliu! La Diverse, n-aveți decât să
faceți polemică! Vorbim pe subiect! Pe subiect, aceste prețuri, cum a spus și
doamna director, sunt aprobate de finanțatori. Finanțatorul nu suntem noi, banii vin
din fonduri europene. S-au uitat, au văzut, le-a convenit, au dat ok-ul.
Dl consilier Bîrsan Mihai
Acum, de fapt, modificăm articolul 6, prin care vă împuternicim pe
dumneavoastră să semnați documentele.
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Exact!
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Supun la vot! Doamna Secretar, vă rog să supuneți spre aprobare punctul 17
de pe ordinea de zi.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
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14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian - pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 6 a Hotărârii Consiliului
Local Sector 5 nr. 135/30.07.2020 privind aprobarea proiectului “Înființare sală
multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații,
amenajare curte și teren de sport – Școala nr. 130 (Luceafărul) a fost adoptat cu
26 voturi pentru.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Trecem mai departe la proiectul nr. 18: Proiect de hotărâre privind
modificarea art. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 136/30.07.2020
privind aprobarea proiectului “Reabilitare și consolidare – Grădinița nr. 244”.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Doamna Secretar, vă rog să supuneți spre aprobare punctul 18 de pe ordinea
de zi.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
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13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian – pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 6 a Hotărârii Consiliului
Local Sector 5 nr. 136/30.07.2020 privind aprobarea proiectului “Reabilitare și
consolidare – Grădinița nr. 244” a fost adoptat cu 26 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Trecem mai departe la proiectul nr. 19: Proiect de hotărâre privind
modificarea art. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 137/30.07.2020, cu
modificările și completările ulterioare, privind aprobarea proiectului
“Reabilitarea și consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr. 245”. Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Doamna Secretar, vă rog să supuneți spre aprobare punctul 18 de pe ordinea
de zi.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
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12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian – pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 6 a Hotărârii Consiliului
Local Sector 5 nr. 137/30.07.2020, cu modificările și completările ulterioare,
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și consolidarea obiectivului de
investiții Grădinița nr. 245” a fost adoptat cu 26 voturi pentru.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Trecem la proiectul nr. 20: Proiect de hotărâre privind acordarea de la
bugetul local al Sectorului 5, a unui stimulent financiar fiecărui salariat care
asigură continuitatea, în centrele cu componență rezidențială din subordinea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
Dl consililier Bîrsan Mihai
Vreau să intervin și eu dacă se poate. În contextul înmulțirii numărului
cazurilor de Covid 19, atragem atenția că măsura acordării stimulentului financiar
era legal posibilă pe perioada stării de urgență.
Având în vedere că în acest moment este decretată starea de alertă la nivel
național, rugăm executivul să explice legalitatea și oportunitatea introducerii pe
ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Aș dori totodată, ca departamentul de
resort să indice textul de lege care stă la baza adoptării acestor măsuri în starea de
alertă.
Dna Director D.G.A.S.P.C. Titea Maria Cristina
Bună ziua! Așa cum a spus și domnul consilier, Ordonanța 43/2020 prevede
într-adevăr acordarea unui stimulent de risc pe perioada stării de urgență. Având în
vedere că ne-am confruntat cu o situație excepțională la nivelul instituției noastre
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în care am avut 6 beneficiari care au fost infectați cu noul coronavirus, am
considerat că este oportun și necesar să închidem acel centru.
În situația în care nu există un text de lege imperativ, cu aplicabilitate la nivel
național. În situația în care salariații noștri, atât pentru aș proteja familiile, cât și
pentru a veni în sprijinul copiilor cu dizabilități din acel centru, au fost de acord și
au înțeles să se izoleze la locul de muncă, considerăm că în baza Legii 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, consiliul local poate
aproba ca din bugetul local persoanele care au asigurat continuitatea activității în
acest centru care a fost carantinat să poată să beneficieze de un stimulent în
cuantum de 2.500 lei pe lună. Este vorba de acordarea acestui stimulent pentru 15
colege care au fost izolate în acest centru pe o perioadă de 14 zile. Acest stimulent
nu are caracter permanent, nu este un spor, se acordă o singura dată. Efortul bugetar
poate fi susținut de la bugetul instituției. Este în valoare de 37.500 de lei, iar temeiul
legal este Legea 153/2017.
Dl consilier Bîrsan Mihai
Nu are nicio legătură una cu alta.
Dl consilier Țigănuș Marian
Grupul PSD consideră măsura oportună, dar am vrea să primim asigurări de
la doamna Secretar General că acest proiect de hotărâre are acoperire legală.
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Da, am discutat cu doamna Secretar - am ajuns la secretarul, secretarulsecretarului, fiind infestați... O să vă propun amânarea acestui proiect de hotărâre
să venim cu cadrul legislativ informarea dumneavoastră la următoarea ședință. Este
adevărat, colegii au fost izolați 14 zile acolo, dar trebuie să găsim împreună o
soluție să vedem cum putem stimula și să nu avem probleme. Am văzut și punctul
de vedere al domnului consilier Țigănuș și al domnului consilier PNL, propun
amânarea pentru următoarea ședință acestui proiect de hotărâre, dacă sunteți de
acord domnule președinte.
Dl consilier Roșca Iustinian
Susțineți să avem un aviz de la comisia juridică?
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Da, o să avem un aviz de la juridic, să fie dezbăzut și în cadrul comisiei, să
fie mai multe dezbateri între consilieri.
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Dl consilier Roșca Iustinian
Ați comunicat 15 persoane beneficiare.
Dna director Titea Cristina Maria
Da, 15 salariați. 15 salariați au fost izolați la locul de muncă.
Dl consilier Roșca Iustinian
Din comunicatul primăriei a rezultat așa, că din cei 15 salariați ai centrului
de copii, 6 au fost pozitivi.
Dna director Titea Cristina Maria
6 beneficiari au fost pozitivi. Sunt 31 de salariați în acest centru. 7 au fost
depistați pozitivi, s-au izolat la domiciliu, 15 dintre salariați au rămas izolați la
centru pentru a asigura continuitatea activității centrului.
Dl consilier Roșca Iustinian
Îmi puteți spune despre ce centru e vorba?
Dna director Titea Cristina Maria
Centru de tip rezidențial pentru copii cu dizabilități.
Dl consilier Roșca Iustinian
Centrul are 31 de angajați?
Dna director Titea Cristina Maria
Da.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
E în regulă vom amâna proiectul.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
La propunerea făcută de domnul primar ca proiectul să fie amânat, supun
aprobarea amânării proiectului.

1.
2.
3.
4.

Dna Secretar General
Agafiței Gheorghiță - pentru
Agheorghiesei Emil - pentru
Bîrsan Mihai - pentru
Cârlogea George-Cristian - pentru
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5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George – pentru amânare
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion – pentru
15.Mălăelea Daniel-pentru
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir – pentru amânare
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian - pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae – pentru
Proiectul de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului
5, a unui stimulent financiar fiecărui salariat care asigură continuitatea, în
centrele cu componență rezidențială din subordinea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a fost amânat cu 26 de voturi
pentru.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Mergem mai departe la punctul 21: Proiect de hotărâre pentru îndreptarea
erorilor materiale și modificarea art. 4 cuprinse în Hotărârea Consiliului Local
Sector 5 nr. 114/18.06.2020, privind aprobarea proiectului “Avdives, Khetanes”,
în vederea finanțării acestuia prin Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Dl consilier Naciu Constantin Vladimir
La acest proiect lipsește avizul comisiei Cultură culte, societate civilă și
minorități naționale.
Dna Secretar General
A fost invocat avizul comisiei buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene
și alte activități economice și este.
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Dl consilier Naciu Constantin Vladimir
Da, dar din perspectiva mea, trebuie și avizul acestei comisii, dată fiind
natura proiectului respectiv.
Dl consilier Roșca Iustinian
Adică dacă ne uităm la Hotărârea 114, a avut avizul acestei comisii.
Dl consilier Naciu Constantin Vladimir
Da, la hotărârea inițială.
Dna Secretar General
Aici este vorba de modificarea unor articole și pentru a se îndrepta niște erori
materiale. Domnule președinte, domnul consilier Naciu Constantin solicită
amânarea acestui proiect.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
La propunerea făcută de domnul consilier Naciu Constantin, supun
aprobarea amânării proiectului.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru amânare
2. Agheorghiesei Emil - împotrivă
3. Bîrsan Mihai - pentru amânare
4. Cârlogea George-Cristian - împotrivă
5. Danciu Ioan-Bogdan - împotrivă
6. Ducuță Alexandru - pentru amânare
7. Florea Daniel - împotrivă, cu precizarea că acest proiect are un termen
limită și dacă îl amânăm s-ar putea să-l punem în pericol
8. Găină Maria - împotrivă
9. Gorneanu Mihaela - pentru amânare
10.Ioniță George - pentru amțnare
11.Kofod Helen-Daniela - pentru amânare
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru amânare
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă
14.Matei Ion - împotrivă
15.Mălăelea Daniel - pentru amânare
16.Melnic Constantin-Ion - împotrivă
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru amânare
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - împotrivă
19.Ploscaru George-Alexandru - împotrivă
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20.Pop Claudia-Ramona - pentru amânare
21.Roșca Iustinian - pentru amânare, cu mențiunea că dacă l-am aproba acum
și ar fi contestat, va dura mai mult pentru a-l pune în legalitate
22.Șerban Andrei-Bogdan - împotrivă
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - împotrivă
24.Titică Niculae-Florin - împotrivă
25.Țigănuș Marian - împotrivă
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru amânare
Cu 14 voturi împotrivă și 12 voturi pentru amânare - ar trebui supus la vot
proiectul.
1. Agafiței Gheorghiță - abținere
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - abținere
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - abținere
7. Florea Daniel-pentru
8. Găină Maria- pentru
9. Gorneanu Mihaela -abținere
10.Ioniță George - abținere
11.Kofod Helen-Daniela - abținere
12.Laslo Mihail-Cristian - abținere
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - abținere
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - abținere
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona -abținere
21.Roșca Iustinian - abținere
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian - pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - abținere
Proiectul de hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale și modificarea
art. 4 cuprinse în Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 114/18.06.2020,
privind aprobarea proiectului “Avdives, Khetanes”, în vederea finanțării
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acestuia prin Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost adoptat cu 14 voturi
pentru și 12 abțineri.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Punctul 22: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu (P.U.D.), Șos. Panduri nr. 79-81, Sector 5, București.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Domnule Arhitect Șef, vă rog, dați domnilor consilieri detalii suplimentare
sau dacă aveți ceva să le transmiteți.
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Este vorba de un P.U.D. în Șoseaua Panduri. S-a început consultarea
populației, încă din data de 14 iulie până în 28 iulie. Apoi s-au obținut toate avizele
A intrat de vreo trei ori în Comisia Tehnică. A obținut avizul, undeva în septembrie.
Completările au fost făcute în urma ședinței, undeva până în octombrie, când a fost
depus raportul final și acum este complet, depus spre aprobare. Dacă aveți întrebări?
Dl consilier Bîrsan Mihai
Ce reglementări urbanistice se impun pentru respectarea legii și care este
dinamica de urbanism a zonei, în urma realizării construcției?
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Așa cum este prevăzut în Planul Urbanistic Zonal, este vorba de un accent
destul de important din punct de vedere urbanistic. Este vorba de o clădire cu 12
niveluri în zona CB3, un C.U.T de 4,5, conform C.U.T. care este preluat din vechiul
plan urbanistic general, aprobat. Este vorba de rezolvarea circulației prin trei
subsoluri de parcare și de o imagine destul de semnificativă pentru zona respectivă.
Din câte știu eu, au fost mai multe propuneri până s-a ajuns la această variantă.
Dl consilier Roșca Iustinian
Cum v-ați asigurat că a fost supus spre dezbatere publică acest P.U.D.?
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Au fost pe internet, au fost trimise scrisori direct, cum facem la toate P.U.D.-urile
către vecinii direct afectați, vecinii lipiți de imobilul respectiv, de terenul respectiv. Am
primit și observații, conform Raportului Informării și Consultării Publicului, pe care îl
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aveți la mapă, au fost două observații ale celor care au participat la acest proces și care
au fost trimise către comisie.
Dl consilier Roșca Iustinian
Câți vecini are acest imobil?
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Primăria Generală și Domeniul Public.
Dl consilier Roșca Iustinian
Mi-ați spus că ați trimis adrese către vecini. În afară de autoritate, comunitatea
este foarte importantă în deciziile acestea.
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Sigur, întotdeauna procedez așa!
Dl consilier Roșca Iustinian
Atunci întrebarea este: a fost o dezbatere reală cu comunitatea din zona Panduri?
Din câte știm, știm asta, toată lumea știe, comunitatea din zona Panduri este una foarte
decisă și respectă urbanismul, dar trebuie consultați.
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Sigur. Au fost puse panouri în zonă.
Dl consilier Roșca Iustinian
Problema parcărilor: cred că dacă deschidem un nou focar acolo de… în aceea
zonă, fără să-i consultăm… Nu cer nimic altceva acești cetățeni, decât să stăm de
vorbă cu ei. Și aflu că, doar cu Primăria Capitalei și pesemne, cu Metroul.
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Au fost puse panouri în zonă. Fotografiile acestor panouri sunt în documentație.
Nu putem să forțăm oamenii să le luăm opinia…
Dl consilier Roșca Iustinian
Aveți cunoștință dacă Poliția Locală, prin departamentul special abilitat, a
verificat prezența acestor afișe la fața locului?
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Nu am cunoștință despre situația aceasta, dar de regulă așa se întâmplă.
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Dl consilier Iustinian Roșca
Eu pot spune că tot de regulă, investitorul își trimite fotografiile pe e-mail
către Arhitectul Șef ca să fie la dosar ca dovadă. Mulțumesc!
Dl consilier Agafiței Gheorghiță
Domnule Arhitect Șef, ați menționat un C.U.T. de 4,5 ? Dacă avem 2406 mp
pe nivel ori 12 niveluri înseamnă 28.872 mp desfășurați, care înseamnă un C.U.T.
de 5,37, care depășește cota.
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Nu se iau în calcul spațiile tehnice care intră în suprafața nivelurilor, pentru
că așa spune legea. Cred că acolo sunt și niște etaje parțiale, dacă nu mă înșel. Ca
suprafață desfășurată, nu va depăși C.U.T.-ul de 4,5 pentru că nu...
Dl consilier Agafiței Gheorghiță
Care este suprafața desfășurată?
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Nu știu pentru că nu am văzut proiectul. Acum, noi aprobăm niște indicatori
urbanistici. Conform acestui P.U.D. nu are voie să depășească 4,5 pe suprafață
desfășurată.
Dl consilier Agafiței Gheorghiță
Vorbim despre 12 niveluri? Am înțeles că unele niveluri vor fi retrase.
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Parțiale, da. Și cu spații tehnice, spațiile tehnice nu se iau în calcul la C.U.T.
Dl consilier Agafiței Gheorghiță
Am putea să vedem și noi proiectul acesta? Merită să-l aprobăm?
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Nu prea se procedează așa.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Asta e procedura, prima dată este P.U.D.-ul și ulterior…
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Întâi se aprobă P.U.D.-ul și apoi se poate vedea…
Dl consilier Agafiței Gheorghiță
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Este un vecin la N-V, e o zonă de protecție a sitului arheologic 41. Știți de
ea?
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Este la limita amplasamentului, da.
Dl consilier Agafiței Gheorghiță
Afectează în vreun fel construcția, P.U.D.-ul?
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Nu.
Dl consilier Agafiței Gheorghiță
Este trecut undeva în documentație? Nu l-am zărit.
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Este trecut în certificatul de urbanism.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Pentru informarea dumneavoastră fac mențiunea că este singurul P.U.D. în
lucru. I-am spus domnului Arhitect Șef să aducă tot ce are spre cunoștința
dumneavoastră, toate P.U.D.-urile și a venit doar cu acesta.
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Sunt multe, dar sunt incomplete. Acesta era singurul.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Am dat documentațiile, înapoi, spre completare.
Dl consilier Roșca Iustinian
Există cadru legal care va permite investitorului să adauge peste cele 12
niveluri alte etaje?
Dl Arhitect Șef Marian Ion
Există un articol în Legea nr. 50 care spune că prin excepțiile de la
prevederile care spun că trebuie respectat regulamentul de urbanism, oricine are o
construcție intabulată, în România, poate să mai pună un etaj.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Retras.
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Dl Arhitect Șef Marian Ion
Nu, nu, un etaj întreg.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Am avut o discuție cu domnul Arhitect Șef. Nu voi mai fi de acord cu acele
autorizații P+ retras, retras ș.a.m.d... și mansardele, nu.
Dl consilier Roșca Iustinian
Cu alte cuvinte, și aici putem avea P+13 sau...
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Legea permite, dar vom vedea la autorizare.
Dl consilier Roșca Iustinian
Numai după ce ai clădirea intabulată.
Dl consilier Agafiței Gheorghiță
Dacă se poate, aș solicita amânarea proiectului.
Dna Secretar General
Domnule președinte! Domnul consilier Agafiței a solicitat amânarea
proiectului. Supuneți spre aprobare, vă rog!
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Supun spre aprobare amânarea punctului 22: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), Șos. Panduri nr. 79-81, Sector
5, București.
Dna Secretar General
Se votează acum pentru amânarea punctului. Dacă doriți sau nu amânarea
punctului 22.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Se votează propunerea domnului Agafiței. După care, dacă nu îndeplinește,
se votează proiectul în sine.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dna Secretar General
Agafiței Gheorghiță - pentru
Agheorghiesei Emil - împotrivă
Bîrsan Mihai - pentru
Cârlogea George-Cristian - împotrivă
Danciu Ioan-Bogdan - împotrivă
Ducuță Alexandru - pentru
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7. Florea Daniel - împotrivă
8. Găină Maria - împotrivă
9. Gorneanu Mihaela - împotrivă
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă
14.Matei Ion - împotrivă
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - împotrivă
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - împotrivă
19.Ploscaru George-Alexandru - împotrivă
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - împotrivă
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - împotrivă
24.Titică Niculae-Florin - împotrivă
25.Țigănuș Marian - împotrivă
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
(P.U.D.), Șos. Panduri nr. 79-81, Sector 5, București a fost votat cu 15 voturi
împotriva amânării și 11 voturi pentru amânare.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Supun spre aprobare- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), Șos. Panduri nr. 79-81, Sector 5, București.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - abținere
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - abținere
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - abținere
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - abținere
11.Kofod Helen-Daniela - abținere
12.Laslo Mihail-Cristian - abținere
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
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14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - abținere
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - abținere
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - abținere
21.Roșca Iustinian – abținere, doar pentru clarificare. Nu sunt împotriva
proiectului
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian - pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - abținere
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
(P.U.D.), Șos. Panduri nr. 79-81, Sector 5, București a fost adoptat cu 15 voturi
pentru și 11 abțineri.
Punctul 23, proiectul de hotărâre privind încheierea prin licitație publică a
chioșcurilor destinate comercializării presă, carte, flori, pe raza Sectorului 5 al
Municipiului București a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Punctul 24: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.
Sector 5 nr.55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.
129/31.08.2017, H.C.L. Sector 5 nr. 195/27.08.2018 și H.C.L. Sector 5
nr.67/08.04.2019.
Dl consilier Bîrsan Mihai
Doresc să iau cuvântul, domnul președinte!
Având în vedere că legislația prevede ca membrii comisiei de selecție a
Consiliilor de Administrație să fie specialiști în domeniul resurse umane, criterii
îndeplinite de primii trei candidați, dorim să știm dacă și ceilalți doi membri,
domnul Ceti și domnul Cârlogea întrunesc criteriile necesare. Totodată, cunoscut
fiind faptul că cele două H.C.L.-uri aprobate pe ultima sută de metri de către
administrația Florea, au fost atacate la Instituția Prefectului și sunt în prezent
suspendate, care este utilitatea acestei comisii de selecție pe care ni se solicită să o
votăm, noi, astăzi?
Dna Avieriței Elena
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Legat de calitatea celor doi membrii noi incluși, domnul Ceti este certificat
în managementul resurselor umane, iar domnul Cârlogea prin natura atribuției de
coordonare și control a Direcției de Resurse Umane, la fel, este certificat. Referitor
de utilitatea Comisiei este întemeiată în context legal, nu știu despre ce hotărâri
este vorba, cele pe care le-ați menționat.
Dl consilier Melnic Constantin
Domnul președinte, doresc și eu lămuriri suplimentare la acest punct 24.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Vă rog, poftiți!
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Tocmai vi le-a dat doamna. Nu ați auzit-o?
Dl consilier Roșca Iustinian
O.U.G. nr. 109/2011 prevede aceste restricții, nu? Puteți spune dacă prevede
un anumit număr de membri din această comisie? Toți membrii trebuie să aibă…
Dna Avieriței Elena-Direcția Resurse Umane
Da, toți membri trebuie să fie certificați.
Dl consilier Roșca Iustinian
Mai am o intervenție, îmi cer scuze. Domnule președinte, mă scuzați,
vorbesc a doua oară pe subiect.
Dăm vot comisiei, astăzi, pentru a evalua candidaturile propuse de către
Consiliul Local. Candidaturi pentru societăți aflate în subordinea Consiliului Local.
Din această comisie, nu face parte niciun membru al Consiliului Local. Ei nu vor
avea decizia.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Dumneavoastră aveți decizia să-i numiți. Vă răspunde doamna.
Dna Avieriței Elena
Exact cum a spus domnul primar. Dumneavoastră aveți calitate de a-i numi,
noi doar facem o selecție prealabilă. Membrii Consiliului de Administrație au
dreptul de a numi, comisia poate doar să evalueze candidaturile și să facă o selecție
prealabilă.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Devine incompatibilitate. Dumneavoastră oricum verificați totul în calitate
de consilieri.
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Dl consilier Țigănuș Marian
Există documente privind calificarea domnilor din comisie?
Dna Avieriței Elena
Am la mine o copie de pe certificarea domnului Ceti obținută la Inernational
Management Business din Berlin, precum și dispoziția domnului primar prin care
domnul Cârlogea exercită atribuțiile de coordonare și control ale Direcției de
Resurse Umane ceea ce îl califică.
Dl consilier Bîrsan Mihai
Asta nu este calificare pentru domnul Cârlogea. O hârtie dată de domnul
primar nu ține loc de calificare, să fim foarte bine înțeleși. Și eu pot să dau multe
hârtii din acestea.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Păi, dați-le, domnule consilier. Sau puteți ataca hotărârea în contencios.
Dl consilier Țigănuș Marian
Solicit amânarea procesului, urmând să clarificăm prin documente poziția
celor doi domni.
Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Documentele sunt la mapă, domnule consilier.
Dl consilier Țigănuș Marian
Eu propun amânarea.
Dl președinde de ședință Agheorghiesei Emil
Propun supunerea la vot pentru amânarea proiectului cu numărul 24.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - împotrivă
2. Agheorghiesei Emil - pentru
3. Bîrsan Mihai - abținere
4. Cârlogea George-Cristian - împotrivă
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru
6. Ducuță Alexandru - împotrivă
7. Florea Daniel - pentru
8. Găină Maria - pentru
9. Gorneanu Mihaela - împotrivă
10.Ioniță George - împotrivă
11.Kofod Helen-Daniela - împotrivă
12.Laslo Mihail-Cristian - împotrivă
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13.Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru
14.Matei Ion - pentru
15.Mălăelea Daniel - împotrivă
16.Melnic Constantin-Ion - pentru
17.Naciu Constantin-Vladimir - împotrivă
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - împotrivă
19.Ploscaru George-Alexandru - pentru
20.Pop Claudia-Ramona - împotrivă
21.Roșca Iustinian - împotrivă
22.Șerban Andrei-Bogdan - împotrivă
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru
24.Titică Niculae-Florin - împotrivă
25.Țigănuș Marian - pentru
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - împotrivă
Cu 15 voturi împotrivă, 11 voturi pentru amânare și 1 abținere - ar trebui
supus la vot proiectul.
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - împotrivă
3. Bîrsan Mihai - abținere
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - împotrivă
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - împotrivă
8. Găină Maria - împotrivă
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă
14.Matei Ion - împotrivă
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - împotrivă
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - împotrivă
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - împotrivă
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian - împotrivă
52

26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5
nr.55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.
129/31.08.2017, H.C.L. Sector 5 nr. 195/27.08.2018 și H.C.L. Sector 5
nr.67/08.04.2019 a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 1
abținere.
Punctele 25, 26 și 27, proiectul de hotărâre privind modificarea Actului
constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A., proiectul de hotărâre
privind numirea membrilor Consiliului de Administrație și a reprezentantului
legal al Consiliului Local Sector 5 în Adunările Generale ale Acționarilor S.C.
Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., respectiv Proiect de hotărâre privind
numirea membrilor Consiliului de Administrație în cadrul S.C. Economat Sector
5 S.R.L. au fost retrase de pe ordinea de zi de către inițiator.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Trecem mai departe la proiectul nr. 28: Proiect de hotărâre privind
modificarea H.C.L Sector 5 nr. 93/30.09.2016 privind reorganizarea
Administrației Piețelor Sector 5.
Dl consilier Ploscaru George Alexandru
Vreau să iau cuvântul, domnule președinte. La Administrația Piețelor se
înființează multe posturi de conducere. Sunt mai multe posturi de conducere decât
cele de execuție. Aș vrea să știu și eu care este celeritatea.
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Acum vă dă răspunsul doamna de la juridic, de la Administrația Piețelor.
Dl consilier Bîrsan Mihai
Pot să pun și eu întrebarea ca să ne dea răspuns o dată, la amândoi?
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Vă rog!
Dl consilier Bîrsan Mihai
Rugăm executivul să ne explice motivul reorganizării Direcției de
Administrare a Piețelor din Sectorul 5 pentru că din documentația pusă la dispoziție
nu am înțeles exact. Dacă modificarea adusă vizează ...... are au dus la falimentarea
piețelor din Sectorul 5. Dorim, totodată, să știm dacă noua conducere va veni cu
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soluții pentru revitalizarea piețelor din Sectorul 5 unde sperăm să ajungă adevărații
producători, ci nu samsarii. Mulțumesc!
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Cu siguranță așa se va întâmpla, domnule consilier, dar nu implică nicio
reorganizare, doamna consilier juridic de la Administrarea Piețelor vă va da
răspunsul. Însă pe viitor, cu siguranță trebuiesc remediate problemele de acolo.
Dna consilier juridic Adminsitrația Piețelor
Da, este vorba de diminuarea unei coloane din statul de funcții. Deci, nu este
vorba de suplimentare de funcții. Pur și simplu, s-a eliminat ultima coloană din
tabelul statului de funcții, cea cu studii, la modul că erau trecute anumite studii,
spre exemplu, la Directorul Administrativ erau trecute doar studii juridice și
administrative și pentru că se limita accesul la aceste funcții a celor care au și alte
studii, am zis să scoatem ultima coloană. Aceasta e singura modificare pe care o
facem la statul de funcții, în rest nimic altceva.
Dl consilier Roșca Iustinian
Adică o facilitare a celor care sunt în piață acum de a ocupa acele funcții.
Dna consilier juridic Adminsitrația Piețelor
Nu are cine să se mai ocupe. Nu se pune problema ca noi între noi să facem
schimb de posturi.
Dl consilier Roșca Iustinian
Care a fost oportunitatea acestei schimbări? Practic, știm că dacă cineva nu
are studiile juridice, modificăm organigrama și îl punem pe economist la piață.
Dna consilier juridic Adminsitrația Piețelor
Nu avem Director Administrativ și nici nu poate ca cineva dintre noi să fie,
pentru că suntem foarte puțini. Avem nevoie de oameni.
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Aici este o problemă foarte delicată, Administrația Piețelor mai are bani
pentru salarii doar pentru luna decembrie. Din ianuarie este în colaps. La începutul
anului viitor, vom veni cu o soluție în fața dumneavoastră atât pentru reglementarea
acestei situații. După părerea mea, astăzi Administrația Piețelor practic nu există și
ia și bani degeaba.
Vom propune în noua organigramă, o reorientare pentru că ei se
autofinanțează.
Dl consilier Roșca Iustinian
Cred că soluția corectă era, nu eliminarea condițiilor, ci o îmbunătățire.
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Îmbunătățire, îmbunătățire, dar e foarte complex cum s-a ajuns, în structură,
până la această fază a falimentului. Dar e o altă discuție și nu e acum momentul.
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Supun la vot proiectul cu numărul 28.
Dna Secretar General
1. Agafiței Gheorghiță - pentru
2. Agheorghiesei Emil - împotrivă
3. Bîrsan Mihai - pentru
4. Cârlogea George-Cristian - pentru
5. Danciu Ioan-Bogdan - împotrivă
6. Ducuță Alexandru - pentru
7. Florea Daniel - împotrivă
8. Găină Maria - împotrivă
9. Gorneanu Mihaela - pentru
10.Ioniță George - pentru
11.Kofod Helen-Daniela - pentru
12.Laslo Mihail-Cristian - pentru
13.Lazarov Alexandru-Sebastian - împotrivă
14.Matei Ion - împotrivă
15.Mălăelea Daniel - pentru
16.Melnic Constantin-Ion - împotrivă
17.Naciu Constantin-Vladimir - pentru
18.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru
19.Ploscaru George-Alexandru - împotrivă
20.Pop Claudia-Ramona - pentru
21.Roșca Iustinian - pentru
22.Șerban Andrei-Bogdan - pentru
23.Ștefănescu Georgiana-Raluca - împotrivă
24.Titică Niculae-Florin - pentru
25.Țigănuș Marian - împotrivă
26.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru
Proiectul de privind modificarea H.C.L Sector 5 nr. 93/30.09.2016 privind
reorganizarea Administrației Piețelor Sector 5 a fost adoptat cu 16 voturi pentru
și 10 împotrivă.
Punctul 29 – Diverse a fost retras de pe ordinea de zi.
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Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Vă mulțumesc! Declar lucrările ședinței închise!

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Dacă îmi permiteți domnule președinte, vreau să fac un anunț. Pentru
dumneavoastră domnilor consilieri, convoc ședința ordinară în luna decembrie, în
data de 11, ora 14:00. Cea de astăzi a fost amânată din noiembrie. Vă promit că voi
asigura atât climatul bunei desfășurări acolo unde veți fi invitați, veți avea și căldură
și aerisire, vom îndeplini toate condițiile să ne putem vedea față în față, cu distanțare
socială și cu căldură ca să nu înghețați afară.

Dl consilier Bîrsan Mihai
Locația e din Sectorul 5?
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Numai în Sectorul 5, domnule consilier. Până atunci, v-aș ruga respectuos
domnilor consilieri care aveți proiectele hotărârii inițiate, să le depuneți la
secretariatul consiliului, cum domnul consilier Roșca și le-a pus și le va regăsi în
ședința din data de 11 decembrie și toți consilierii care mai aveți proiecte de hotărâre
inițiate sau de inițiat, să le depuneți în termen util la secretariatul consiliului local
pentru informarea colegilor dumneavoastră și circuitul documentelor să-l parcurge
în timp real. Vă rog, domnule consilier.

Dl consilier Roșca Iustinian
Referitor la punctul 9 care a fost retras, aș vrea să fim puțin proactivi pentru
ședința viitoare și să nu limităm dreptul consilierilor și a reprezentanților partidelor
politice de a fi în școli cum prevede propunerea de H.C.L. – numirea consilierilor.
Nu, partidele politice își pot desemna orice reprezentanți pentru consiliile de
administrație.
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Rămâne la latitudinea dumneavoastră să veniți cu o propunere din partea
formațiunilor politice pentru consiliile de administrație de la școli.
Dl consilier Roșca Iustinian
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Vreau să pun de pe acum pe ordinea de zi, la Diverse. Domnule primar, acum
o lună, ați promis că veniți cu un raport financiar al situației de fapt la preluarea
Primăriei Sector 5.
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Se lucrează, se lucrează, stimate domn consilier, credeți-mă că se lucrează.
Dl consilier Roșca Iustinian
E important pentru noi să știm pe ce ne bazăm când venim cu propuneri de
proiecte de hotărâri.
Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Eu zic că în ședința din luna ianuarie. Așteptăm să putem închide și bugetul
cu rectificări pe minus ca să avem o radiografie exactă la ce vă vom prezenta: trecut,
prezent și dumneavoastră veți decide viitorul.
Dl consilier Roșca Iustinian
A fost o inițiativă legislativă în campania electorală de a consulta cetățenii
privind bugetul, lansată de veche conducere. Putem ști care este situația
propunerilor? Putem ști care e rezultatul acestor propuneri, noi consilierii locali?
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil
Domnule primar, eu vreau să închid lucrările ședinței de astăzi.

Dl consilier Roșca Iustinian
Domnule președinte, cu toată stima, am rugămintea să nu mă întrerupeți.
Sunt la cuvânt și o să profit de ocazie. Voi iniția o hotărâre de consiliu local în baza
Codului Adiministrativ prin care cer revocarea președintelui de ședință. Dacă sunteți
de acord, vă rog să veniți să semnăm pentru această inițiativă. Mulțumesc!

Dna consilier Pop Claudia Ramona
Avem un H.C.L. al Consiliului Local din aprilie privind regulamentul
ședinței. În acest H.C.L. se prevede în mod expres că fiecare consilier are dreptul să
intervină și să ia cuvântul de fiecare dată când consideră. Avem un regulament care
trebuie respectat.
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone
Vă mulțumesc și ne vedem în data de 11 decembrie 2020, ora 14.00. Vă voi
comunica în timp util, locația și proiectele de hotărâri. O zi bună!
Lucrările ședinței au fost declarate închise, la ora 1635 .

p. SECRETAR GENERAL SECTOR 5,
DRAGNEA FLORINA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
AGHEORGHIESEI EMIL
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