MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL
al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5
din data de 14.12.2021
Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată
cu nr. 5629/10.12.2021.
Lucrările ședinței încep la ora 1311.
Ședința de consiliu se desfășoară în sistem hibrid (în sala de ședință situată la
etajul 1, camera 1 din sediul Primăriei Sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 911) și în sistem de videoconferință-prin mijloace electronice (on line).
Din partea executivului au participat domnul Viceprimar Nicolaidis MirceaHorațiu și domnul Secretar General – Mănuc Florin.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Bună ziua, dragi colegi! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru votul
dumneavoastră de încredere care face posibil să lucrăm în această formulă în
perioada următoare, aproximativ trei luni.
Bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi care a fost convocată prin
dispoziția 5629 din data de 10.12.2021, cu comunicarea către consilierii locali a
materialelor de ședință prin e-mail și prin afișare pe site-ul instituției. Ședința se
desfășoară, așa cum a fost anunțată, în sistem hibrid, adică cvorumul va fi asigurat
atât de colegii care sunt prezenți fizic în sală, cât și de cei care au optat pentru
participarea on-line.
Ce vreau să vă mai spun înainte de a începe ședința, din partea executivului
participă domnul viceprimar, Nicolaidis Mircea, iar în sală avem invitați domnii
directori de departamente care au fost implicați și care și-au adus aportul, care pot
să vă răspundă la anumite întrebări sau solicitările dumneavoastră. Acestea fiind
zise, îl rog pe domnul Secretar General să efectueze prezența prin apel nominal.
Dl Viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu
Dacă îmi permiteți și mie, vă rog frumos. Doresc, ca în numele domnului
Primar, să cer scuze, deoarece dânsul nu a putut veni astăzi deoarece urmează un
tratament și trebuie să-l facă la oră fixă, din acest motiv nu a putut fi prezent. Vă
mulțumesc!
Dna președinte de ședință Găină Maria
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Îi urăm sănătate domnului Primar și dumneavoastră vă mulțumim pentru
participare.
Mulțumesc! Domnul Secretar General, vă rog să faceți prezența!
Dl Secretar General Mănuc Florin
Bună ziua!
1.
Agheorghiesei Emil – prezent
2.
Bîrsan Mihai – prezent - on line
3.
Cardaș Daniel Constantin – prezent
4.
Cârlogea George-Cristian – prezent - on line
5.
Danciu Ioan-Bogdan – prezent
6.
Ducuță Alexandru – absent
7.
Găină Maria – prezentă
8.
Gorneanu Mihaela – prezentă
9.
Ilie Cătălin-Andrei – prezent - on-line
10. Iofciu Ion – prezent
11. Ioniță George – prezent - on-line
12. Laslo Mihail-Cristian – prezent - on-line
13. Lazarov Alexandru-Sebastian – prezent
14. Matei Ion – prezent
15. Mălăelea Daniel – prezent - on-line
16. Melnic Constantin-Ion – prezent
17. Naciu Constantin-Vladimir – prezent - on-line
18. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent
19. Ploscaru George-Alexandru – prezent
20. Pop Claudia-Ramona – prezentă
21. Roșca Iustinian – prezent - on-line
22. Șerban Andrei-Bogdan – nu a răspuns la apelul nominal
23. Ștefănescu Georgiana-Raluca – prezentă
24. Țigănuș Marian – prezent
25. Zamfirescu Leonard-Niculae – prezent-on-line
Sunt 23 de consilieri prezenți și 2 absenți.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Cu 23 de consilieri prezenți, ședința este legal constituită.
Am să dau citire proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare. Ordinea
de zi cuprinde două puncte. Ambele puncte sunt inițiate de executiv și sunt
următoarele.
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Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri
și Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București aprobat
prin H.C.L. nr. 81/04.05.2021, cu modificările și completările ulterioare.
Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului
de consilier local al domnului Agafiței Gheorghiță.
Domnul Secretar, vă rog să supuneți la vot.
Domnul Șerban Andrei-Bogdan s-a conectat ulterior efectuării prezenței,
iar ședința se desfășoară cu 24 de consilieri din 25.
Dl Secretar General Mănuc Florin
Cu 23 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin,
Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu
Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian,
Melnic Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea
Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru GeorgeAlexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan,
Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și
1 abținere (Bîrsan Mihai) ordinea de zi a fost aprobată.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Cu 23 de voturi pentru și o abținere ordinea de zi a fost aprobată.
Voi da citire acum punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al
Sectorului 5 al Municipiului București aprobat prin H.C.L. nr. 81/04.05.2021,
cu modificările și completările ulterioare.
Să începem prin avizul comisiilor. Domnul Secretar?
Dl Secretar General Mănuc Florin
Avizul comisiei 1 - favorabil.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Adică, e vorba de comisia pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri
europene și alte activități economice, de altfel, singura comisie care trebuia să-și
dea avizul. Și avem un aviz favorabil. Mulțumesc!
Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu
Doamna președinte, dacă îmi permiteți, înainte de a trece la discuții pe
buget, aș dori să fac un amendament la lista de investiții, în sensul că pentru cele
trei contracte subsecvente de reabilitare, să se facă o repartizare în mod egal.
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Dna președinte de ședință Găină Maria
Dacă puteți să ne spuneți cum era și cum propuneți să se facă.
Dl director Cormoș Adrian Dragoș
Bună ziua! Deci, amendamentul este în sensul că cele trei contracte
subsecvente au valori diferențiate între ele. Practic, prin acest amendament… și
acum se vor reprezenta în mod egal, adică fiecare, conform documentației de
atribuire, fiecare conține câte 25 de blocuri. Inițial, valoarea acestora era diferită,
era de 96 de milioane, de 104 milioane și 140 de milioane. Acum le fac în mod
egal pe toate, adică 100, 103, 104, 105, în jurul sumei de 100 de milioane, să nu
mai fie diferențe foarte mari între ele.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Scuzați-mă, 103,104,105 milioane nu sunt egale.
Dl director Cormoș Adrian Dragoș
Nu am cum să le fac mai egale. Ca să le împart în mod egal înseamnă să fac
un bloc și jumătate.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Domnule director, înțeleg că dumneavoastră vreți să modificați valoarea
inițială, de la 96, 104, 140 de milioane, la alte valori-103, 104, 105 milioane, dar
nu sunt egale.
Dl director Cormoș Adrian Dragoș
Cât de cât egale, aproximativ egale.
Dl consilier Țigănuș Marian
Expresia cea mai bună este aproape egale, cât de cât egale, înseamnă
altceva.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Dacă sunt întrebări pentru domnul director…
Dl consilier Roșca Iustinian
Stați un pic, nu intrăm în dezbatere înainte de a propune amendamentul?
Dna președinte de ședință Găină Maria
Da, domnul Roșca, poftiți, vă rog.
Dl consilier Roșca Iustinian
Dezbaterea va avea loc sau…
Dna președinte de ședință Găină Maria
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Da, da, da, oricum am întrebat dacă are cineva întrebări. Vă rog!
Dl consilier Roșca Iustinian
Nu știam la ce.
Dna președinte de ședință Găină Maria
La amendament. Domnul Roșca, spuneți, vă rog.
Dl consilier Roșca Iustinian
Sunt în on-line, se aud multe voci… nu înțeleg, scuze, n-am putut să ajung.
Discutăm doar despre amendament acum?
Dna președinte de ședință Găină Maria
Da, despre amendament, domnul Roșca.
Dl consilier Roșca Iustinian
Da, mie nu-mi este clar ce se urmărește prin acest amendament. Care este
scopul final, domnule viceprimar? Am înțeles, uniformizarea sumelor între trei
proiecte, ceva de genul. Care este scopul final?
Dl director Cormoș Adrian Dragoș
Între trei contracte subsecvente.
Dl consilier Roșca Iustinian
În ce scop facem asta? Care sunt beneficiile?
Dl director Cormoș Adrian Dragoș
Ca să fie toți cei trei operatori prezenți la acest contract, să fie în mod egal
tratați.
Dl consilier Roșca Iustinian
Păi, stați un pic… deci, mi-e clar. Noi facem o rectificare bugetară pentru
ca trei agenți economici să fie tratați egali? Mi se pare că este de parte comercială,
nu de bugetare chestia asta. Contractele lor sunt parte dintre executivul nostru și
ei, nu parte din legislativ, adică noi nu am validat fiecare dintre aceste contracte
ca să modificăm noi, consiliul, valorile lor. Nu văd de ce trebuie să intervin eu să
reglez sumele...
Dl director Cormoș Adrian Dragoș
Nu le reglați dumneavoastră, sunt în lista de investiții.
Dl consilier Roșca Iustinian
Întrebarea mea mă trimite la documente atașate, fiindcă, fiind vorba de un
amendament, nu avem niciun document atașat. Întrebarea mea este de ce trebuie
să intru eu ca legislativ într-o relație dintre executiv și partea comercială, firmă?
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Dna președinte de ședință Găină Maria
Am înțeles, domnule Roșca. Deci, Nota de fundamentare, lista de investiții
a fost transmisă, într-adevăr, o are fiecare consilier primită pe email.
Domnul director vrea să facă o modificare în interiorul listei, așa înțeleg…
prin acest amendament. Deși s-au prezentat trei sume diferite, vine să ajusteze
aceste sume prin înlocuirea lor cu altele, aproximativ egale.
Dl director Cormoș Adrian Dragoș
Suma pe total, pe capitol, rămâne aceiași.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Mai aveți ceva de adăugat? Mai are cineva de întrebat ceva? Haideți să
votăm amendamentul domnului consilier.
Dl Secretar General Mănuc Florin
Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri?
Cu 17 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin,
Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu
Mihaela, Ilie Cătălin-Andrei, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei
Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru GeorgeAlexandru, Pop Claudia-Ramona, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu
Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 7 abțineri (Bîrsan Mihai, Ioniță George,
Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca
Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), amendamentul domnului Viceprimar
Nicolaidis Mircea Horațiu a fost votat.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Cu 17 voturi pentru, amendamentul a fost validat. Alte întrebări, vă rugăm
frumos! Luări de cuvânt, observații?
Dl consilier Roșca Iustinian
Aș vrea să ne prezinte cineva ce înseamnă schimbarea asta, rectificarea
bugetară. Adică doamna director economic, domnul director de la investiții…
Dna președinte de ședință Găină Maria
Domnul Roșca aveți o întrebare, da?
Dl consilier Roșca Iustinian
Am nevoie de clarificări ca să întreb.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Doriți explicații?
Dl consilier Roșca Iustinian
Aș vrea să știu ce înseamnă rectificarea la burse, rectificarea la investiții și
ce înseamnă împrumutul… trei întrebări.
6

Dna președinte de ședință Găină Maria
Acestea sunt întrebările, da? Aveți în trei direcții de solicitat lămuriri.
Doamna director economic, vă rog frumos să poftiți la…
Doamna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Rectificarea de buget s-a făcut în baza notei de fundamentare primită de la
Direcția de achiziții publice și în baza Deciziilor nr. 1873 a Direcției Generale a
Finanțelor Publice a Municipiului București, a Deciziei nr. 1874 și a Deciziei nr.
1878. Mai departe o să vă dea detalii colegul meu pe partea de investiții.
Dl director Cormoș Adrian Dragoș
Pe partea de investiții s-au diminuat niște sume, conform facturilor și
contractelor semnate și s-au alocat cele 200 de milioane din credit. Acestea sunt
modificările pe listele de investiții.
Dl consilier Roșca Iustinian
Nu am înțeles. 20 de milioane din ce?
Dl director Cormoș Adrian Dragoș
200 de milioane din creditul contractat.
Dl consilier Roșca Iustinian
Din credit, ok! Bine. Și la învățământ, dacă doamna director este în sală?
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
La învățământ, singura modificare prin decizia Direcției Generale a
Finanțelor Publice, s-au mai dat 185 de mii pentru Grădinița Robokids,
învățământul particular de stat. Atât, asta a fost singura modificare.
Dl consilier Roșca Iustinian
Nu burse, nu nimic?
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Nu, nu s-a umblat. La burse ne încadrăm, domnule consilier.
Dl consilier Roșca Iustinian
Da. Pentru că asta știam și eu. Am mărit bursele în mai, atunci la propunerea
noastră…
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Da, și ne încadrăm. Sumele prevăzute în buget se acoperă. Se pot face
plăți.
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Dl consilier Roșca Iustinian
Primisem un mesaj, cumva, că bursele sunt unul din motivele rectificării
sunt bursele pentru copii.
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Domnul consilier, în baza celor trei decizii primite de la Direcția Generală
a Finanțelor Publice, vom asigura și plata burselor restante.
Dl consilier Roșca Iustinian
Ok. Ce voiam să vă întreb doamna Nedelcu... pentru că sunteți acolo.
Primim zilnic întrebări privind plata burselor.
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Domnul consilier, plata burselor v-am spus că se va face. Dacă va trece
această rectificare bugetară se va face și plata burselor. Într-una din cele trei
hotărâri s-a alocat suma pe burse.
Dl consilier Roșca Iustinian
Din cauza lipsei banilor? Care este cauza? În mai, am bugetat și s-a spus că
sunt de ajuns pentru tot anul.
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Domnul consilier, bursele s-au dat prin Decizia Direcției Generale a
Finanțelor Publice a Municipiului București. Eu pot să vă spun că la momentul
actual am suportat și din bugetul local. Ce s-a dat acum pe decizie, vom da
bursele din urmă. Nu înțeleg întrebarea pe care mi-o puneți.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Domnul Roșca, o secundă, vă rog! Întrebarea dumneavoastră se referea la
plata burselor, cumva restante sau dacă în această rectificare s-a avut în vedere și
suma necesară plății burselor. Care este întrebarea?
Dl consilier Roșca Iustinian
Asta a fost prima întrebare și mi s-a spus că nu, dacă am înțeles bine de la
distanță. Este corect?
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Domnule consilier, la început de an a fost făcută o prevedere, ca și pe
parcursul celor patru, cinci rectificări bugetare, ca să se dea bursele. Acum s-a
mai dat o sumă de la Ministerul de Finanțe pentru burse.
Dl consilier Roșca Iustinian
Haideți să răspundem mai întâi la întrebări.
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Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Eu v-am răspuns.
Dl consilier Roșca Iustinian
Cu toții am participat la discuții. Vreau să știu și eu, au ajuns banii bugetați
în luna mai pentru burse? Da sau nu?
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Banii care i-a alocat Direcția Generală a Finanțelor Publice pentru burse,
până la momentul acesta, au fost plătiți.
Dl consilier Roșca Iustinian
Vă rog frumos să-mi răspundeți la întrebări, nu la documente. Au ajuns
banii din luna mai bugetați pentru bursele copiilor, pentru că cetățenii ne întreabă
de ce nu dați banii? Asta este întrebarea. Au ajuns, n-au ajuns!
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Domnul consilier eu v-am răspuns că se vor face plățile și la bursele
restante. Cred că v-am dat răspunsul.
Dl consilier Roșca Iustinian
Deci nu v-au ajuns banii bugetați în mai pentru a acoperi bursele în
condițiile în care noi aveam...
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Asta-i concluzia pe care o trageți dumneavoastră.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Domnul consilier Roșca, o secundă, vă rog! Haideți să concluzionăm pentru
că e foarte greu dialogul, dumneavoastră on-line…
Dl consilier Roșca Iustinian
Nu trebuie să tragem o concluzie, ci să lămurim niște lucruri.
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Noi v-am explicat că se va face și plata burselor restante, în limita deciziilor
primite de la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București.
Mai mult decât atât, v-am spus că s-au făcut și plăți din bugetul local. S-au
asigurat și sume din bugetul local. Pentru mai multe detalii puteți să veniți la
Direcția Economică și vă dăm, exact, cifre.
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Dna consilier Pop Claudia-Ramona
Doamna director, pe scurt, rectificarea este pentru…
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Rectificarea este pentru burse, pentru sistemul de protecție a copilului și
persoanelor cu handicap, s-au mai dat și niște bani. Pentru asta este rectificarea.
Și modificările de la domnul Cormoș pe parte de investiții.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Bun. Nu putem să vorbim… Domnul Roșca, vă rog frumos, mai aveți
ceva de întrebat?
Dl consilier Roșca Iustinian
Bun. Lămurind asta cu bursele, care rămâne o ceață și lumea evită a
răspunde, eu înțeleg că introducerea acestor puncte este doar pentru a crea o
emoție în rectificarea asta bugetară. Este părerea mea personală și mi-o mențin.
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Eu v-am invitat și după terminarea ședinței de consiliu să veniți…
Dna președinte de ședință Găină Maria
Îmi dați voie… Domnul Roșca, doamna director economic nu lucrează
cu emoții, lucrează cu cifre.
Dl consilier Roșca Iustinian
Trebuie să mă întrerupeți de fiecare dată. Pot să o iau de la capăt dacă
vreți să stăm trei ore aici. Chiar nu mai am răbdare!
Dna președinte de ședință Găină Maria
Repetați întrebările.
Dl consilier Roșca Iustinian
Asta vorbeam, dar dacă cineva intervine peste mine, eu mă opresc din
bun-simț.
Dl viceprimar Melnic Constantin–Ion
Nu cred. Nu aveți.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Vă rog frumos să adresați întrebările. Doamna director vă stă la dispoziție,
este la microfon.
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Dl consilier Roșca Iustinian
Doamna Găină, puteți să-mi spuneți și mie cine a afirmat că nu am bunsimț în cadrul ședinței? Sunteți direct răspunzătoare conform Codului
Administrativ, pentru atac la persoană în timpul ședințelor.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Stați puțin, cine a spus așa ceva domnul Roșca? Unde ați auzit?
Dl consilier Roșca Iustinian
Am auzit, doamnă! O să cer înregistrarea și am să vă rog să luați măsurile
care se cuvin privind Codul Administrativ.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Veniți cu dovada și discutăm.
Dl consilier Roșca Iustinian
Reiau discuția. Ce ni se propune astăzi să votăm, dragi consilieri, dragi
cetățeni… creșteri de buget pentru autoritățile executive, pentru partea de
executiv a aparatului primarului, asta votăm astăzi. Scăderi de o treime a
bugetului de investiții în infrastructura școlară. O treime, peste 25 de unități
școlare li s-au diminuat valorile de investiții, o treime din buget. Votăm, tot
astăzi, în această rectificare o tăiere a dezvoltării publice și de locuințe din
Sectorul 5. Ca să știm despre ce votăm, nu votăm numai despre burse. Mai
mărim, tot astăzi, bugetul pentru a amenaja acele grădini supraterane la un metru,
un metru douăzeci, în sector. Aici găsim bani și investim. Și mai votăm, tot astăzi,
cum cheltuim banii pe care tocmai ce i-am împrumutat. Scurt: asta este strategia
și viziunea primăriei, în luna decembrie să cheltuim repede niște bani
împrumutați. Cam despre asta este vorba. Este o rectificare negativă, în
condițiile…Vă spun asta pentru că sunt vreo șaizeci mii lei, în condițiile în care
noi creștem investițiile. Mă așteptam din partea specialiștilor, directorilor să
prezinte corect situația. Susținem bursele, susținem ca elevii să primească
bursele, de asta le-am și mărit în mai și am votat acel buget de mărire.
Și am votat acel buget de mărire, amendament, dar, o dată să ne spuneți
că acum votăm pentru a da buget și atunci am fost asigurați că avem buget pentru
tot anul, cred că este un conflict cumva de mesaj, cel puțin. Vă mulțumesc!
Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu
Domnul Roșca, dacă îmi permiteți, toți banii din împrumut, domnul
Cormoș poate să vă confirme, se duc pe reabilitări de blocuri. Așa au fost luați
toți banii, pentru reabilitări de blocuri! Deci nu se duc în altă parte! Toți banii se
duc pe investiții! Nu cum spuneți dumneavoastră că-i mutăm, că pentru aparatul
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propriu... Nu vă supărați, nu plătim salarii din banii aceștia împrumutați. Deci,
toți banii se duc pe investiții!
Dl consilier Roșca Iustinian
Vă repet încă o dată eu citez din referatul de aprobare. Creșterile de
buget... scrie: crește bugetul autorității executive. Ce înseamnă asta, autoritate
executivă, înseamnă funcționarea aparatului primarului. Corect? În acel referat
scrie: o treime se diminuează cu 18 sau ... nu mai știu, o treime, am calculat eu
investițiile, infrastructura școlară și sunt cele 25 sau 26 de unități de învățământ
unde se taie. Sunt enumerate în referat! Nu spun de la mine! Sunt date din referat
pe care fiecare consilier l-a primit. Dezvoltarea publică și de locuințe scădem...
diminuare, așa scrie în referat. Nu spun eu! Asta spun specialiștii, direcțiile din
Primărie. Nu puteți spune că eu mint! Dacă eu mint, mint ei, că eu citesc de la ei!
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Domnule consilier, n-a spus nimeni că dumneavoastră mințiți! La
capitolul autorități executive, dacă vă uitați mai bine, cheltuielile de capital au
scăzut și în schimb au crescut pe cheltuieli de personal unde dumneavoastră, în
data de 4 mai 2021, ați venit cu amendament să tăiați salariile la oameni. În
momentul ăsta suntem în situația să nu putem să plătim viramentele pe luna
noiembrie și decembrie. S-a reparat ce ați cerut dumneavoastră prin amendament.
În data de 4 mai 2021, ați cerut amendament - 10 milioane să se taie salariile.
Dl consilier Roșca Iustinian
Respectați votul în Consiliu!
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Deci, eu v-am explicat frumos ce se întâmplă pe raport...
Dl consilier Roșca Iustinian
Am spus eu ceva neadevărat doamna director economic?
Dna director Disăgilă Isabela-Nicoleta
Eu nu sunt în măsură... Eu doar am prezentat bugetul! Dumneavoastră în
calitate de consilier local, ales al poporului, votați. Eu nu mă contrazic cu
dumneavoastră! Eu doar v-am explicat cum stă situația!
Dna președinte de ședință Găină Maria
Domnule Roșca, mai aveți întrebări?
Dl consilier Roșca Iustinian
Nu, doamnă. Eu aș fi vrut să am răspunsuri, dar nu am.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Dumneavoastră doar întrebați, alții răspund. Bun, mulțumim domnul
Roșca. Altcineva mai dorește să intervină?
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Supunem la vot punctul nr. 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al
Municipiului București aprobat prin H.C.L. nr. 81/04.05.2021, cu modificările
și completările ulterioare. Se votează proiectul cu amendament.
Dl Secretar General Mănuc Florin
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin,
Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu
Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei
Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru GeorgeAlexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș
Marian), 4 voturi împotrivă (Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu
Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 4 abțineri (Bîrsan Mihai, Mălăelea
Daniel, Pop Claudia Ramona și Zamfirescu Leonard Niculae), proiectul de
hotărâre a fost adoptat.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Cu 16 voturi pentru, proiectul a trecut.
Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu
Domnule Roșca, îmi fac mea culpa! Să știți că banii se duc nu numai pe
reabilitări, se duc și la parcări. Am spus doar că pentru reabilitări... se duc și la
proiectele pentru parcări.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea de drept
a mandatului de consilier local al domnului Agafiței Gheorghiță.
Dna consilier Pop Claudia-Ramona
Vreau să spun că îi mulțumesc foarte mult colegului nostru, domnul
Agafiței Gheorghiță. Vreau să știți că a fost un coleg foarte serios, s-a implicat
foarte mult. De fiecare dată toate proiectele le-a analizat în detaliu, a venit cu
idei, cu propuneri. O să-i ducem lipsa! Îți mulțumim George și vei rămâne mereu
alături de noi, în Consiliu! Mulțumesc!
Dna președinte de ședință Găină Maria
Dă citire demisiei domnului consilier Agafiței Gheoghiță.
Știm cu toții, demisia este un act unilateral, nu trebuie aprobat, dar Codul
administrativ prevede ca noi, consilierii locali să luăm act de această hotărâre și
de această cerere a domnului Agafiței Gheoghiță.
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Dacă mai aveți ceva de adăugat pentru că cele două puncte de pe ordinea
de zi s-au epuizat.
Dl consilier Naciu Constantin Vladimir
Aș dori să iau eu cuvântul.
Dna președinte de ședință Găina Maria
Da, dar nu în legătură cu proiectele care au fost votate.
Dl consilier Naciu Constantin Vladimir
Este în legătură cu un subiect de importanță pentru Sectorul 5. Stimați
colegi, stimați cetățeni, stimați membri ai executivului, intervenția mea doresc a
fi foarte scurtă. Este în legătură cu Scrisoarea Deschisă pe care oamenii plătiți
din bugetul Sectorului 5 au transmis-o Consiliului General al Municipiului
București în legătură cu Planului Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 5,
Scrisoare Deschisă prin care aceștia reclamă că în dosarul de anulare a Planului
Urbanistic Zonal coordonator, Primarul General a afirmat în fața instanței de
judecată cum că planul Urbanistic Zonal ar fi nelegal. Ceea ce vreau să precizez
că având în vedere că și eu mă aflam acolo, fiind parte în dosar, acolo în fața
instanței, vreau să fac precizări - unu la mână - așa este, Primarul General a
afirmat că Planul Urbanistic Zonal este nelegal, - doi - Primarul General nu a
mințit cu nimic, Planul Urbanistic Zonal fiind nelegal, iar motivul pentru care
instanța a anulat Planul Urbanistic Zonal este nu pentru că actualul primar a spus
că este nelegal, ci pentru faptul că în realitate chiar este nelegal, iar această
trăsătură nu i se datorează actualului Primar General sau actualului Consiliului
General al Municipiului București, ci fostei administrații conduse de către
doamna primar Gabriela Firea.
Dna președinte de ședință Găina Maria
Domnule Naciu, nu cred că are legătură cu ordinea de zi de astăzi.
Scuzați-mă!
Dl consilier Naciu Constantin Vladimir
Nu are legătură cu ordinea de zi, dar are legătură... vă rog să-mi îngăduiți
câteva minute.
Dna președinte de ședință Găina Maria
Da, dar...
Dl viceprimar Melnic Constantin Ion
Planul Urbanistic Zonal a fost aprobat de Consiliul General anul trecut...
după care s-au făcut... anulat.
Dl consilier Naciu Constantin Vladimir
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Este cadrul rubricii-Diverse și privește Planul Zonal Urbanistic Zonal...
În legătură cu acest subiect, eu chiar am un cuvânt de spus... eu am fost și parte
în dosarul respectiv.
Dl consilier Naciu Constantin Vladimir
Dumneavoastră ați văduvit primări cu cel puțin 3 milioane de euro
venituri la buget.
Dna președinte de ședință Găina Maria
Domnule Naciu, a intervenit domnul viceprimar Melnic Constantin Ion
care are o replică pentru dumneavoastră.
Dl viceprimar Melnic Constantin Ion
Domnule Naciu, dumneavoastră ați văduvit primăria de cel puțin 3
milioane de Euro, bani pe care îi luăm din taxe de la constructorii care au depus
acte să construiască în sector.
Dl consilier Roșca Iustinian
Domna președinte de ședință, vă rog să-l opriți, vă rog să fiți președinte
de ședință, nu coleg cu domnul Melnic. V-a rugat domnul Naciu, vă rog să-l lăsați
să termine.
Dna președinte de ședință Găina Maria
Eu sunt președinte de ședință și gestionez ordinea de zi a ședinței de
astăzi. Nu putem să discutăm despre Planul Urbanistic și despre procesul
primarului Nicușor Dan. Dacă domnii consilieri sunt de acord să stăm să
ascultăm opinia domnului Naciu... Domnule Naciu, așteptăm un material din
partea dumneavoastră pe care să-l analizăm și să-l propunem la următoarea
ședință ca să îl i-a la cunoștință toți colegii. Sunteți de acord?
Dl consilier Roșca Iustinian
Stimată doamnă președinte, este o premieră când un consilier local nu
poate să facă un anunț primarului și cetățenilor Sectorului 5 la sfârșitul unei
ședințe. Cred că suntem în fața unui abuz poate neintenționat. Cred că suntem în
fața unui abuz, poate neintenționat, dar haideți să revenim la cutumă. Doamna
președinte, sunteți consilier cred că de trei mandate, nu? Sau două? Știți foarte
bine că această practică, ca la sfârșitul fiecărei ședințe să avem interpelări și să
primim răspunsuri. Răspunsuri nu primim, ne-am obișnuit deja. După ce termină
domnul Naciu, am și eu de luat cuvântul.
Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu
Domnule Roșca, mă scuzați o secundă! Dar nu ar fi mai bine... ok! Nu
spune nimeni să nu discutăm, dar nu vi se pare mai corect ca domnul Naciu să
facă o informare către toți consilierii? Și la următoarea ședință pe care o avem...
Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir
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În scrisoarea aceea pe care dumneavoastră, domnule Nicolaidis, ați
semnat-o, puteați să mă întrebați și pe mine, de exemplu: „Cam cum au stat
lucrurile în fața instanței?”. Eu fiind în fața instanței.
Dumneavoastră, Primăria Sectorului 5, care vă simțiți acum atât de
neîndreptățiți, aveați posibilitatea să participați în dosarul ăsta. Dumneavoastră
ați invocat „excepția lipsei calității procedurale pasive”, pentru a ieși din acest
dosar. Deci, dumneavoastră ați cerut să fiți scoși din acest dosar, iar acum vă
simțiți nedreptățiți.
În legătură cu scrisoarea...
Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu
Domnule Naciu, este părerea dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vreți
să facem acum, aici, declarații politice, și/sau să luăm apărarea mai știu eu cui, o
puteți face. Eu zic că dacă vreți să avem un dialog, era bine să fi venit în sală și
să facem această discuție, împreună și cu ceilalți consilieri, nu on-line. Dacă vreți,
într-adevăr, să construim ceva.
Dacă vreți numai să demolăm, să nu facem, este problema
dumneavoastră.
Dl consilier Naciu Constantin Vladimir
Văd că nu putem nici măcar să discutăm.
Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu
Eu asta am spus! Haideți să o lăsăm pe ședința următoare. Veniți, faceți
o informare către toți consilierii și... nu vreți să înțelegeți! Nu ne înțelegem! Asta
a fost rugămintea mea, haideți să facem discuția săptămâna...
Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir
Asta despre tăiatul microfonului... Mulțumesc frumos! La revedere!
Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu
Nu v-a tăiat nimeni microfonul, domnule Naciu! Haideți să nu exagerăm!
Eu am venit cu propunerea să faceți o informare către toți consilierii și avem
această discuție, aici, cu toții. Așa mi se pare corect! Nu să facem discuția online.
Asta v-am rugat. Nu v-am băgat pumnul în gură, nu v-am oprit
microfoane. Nu mai înțelegeți ce vreți!
Dl consilier Roșca Iustinian
Noi înțelegem. Știm exact ce vrem! Respect față de cetățeni.
Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu
Îl aveți, domnule Roșca. Vă garantez eu că aveți respectul nostru până la
capăt.
Dl consilier Roșca Iustinian
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Ok! Bun.
Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu
Haideți să o facem constructiv. Nu unii on-line, alții prezenți. Facem
discuții de la distanță. Asta a fost rugămintea. Eu nu cred că este o rugăminte
aberantă sau... Da?
Dl consilier Roșca Iustinian
Ok! Am promisiunea ta că pe următoarea ordine de zi vom găsi un
subiect de dezbatere pe astă temă.
Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu
Da, v-am spus: după ce face domnul Naciu o informare către toți
consilierii, înainte de a avea ședința, ca să putem să vedem și noi despre ce este
vorba într-adevăr acolo!
Dl consilier Roșca Iustinian
Ok! Dacă îmi este permis, ultima solicitare este ținând cont de atacurile
la persoană care au avut loc în această ședință, la adresa mea. Solicit înregistrarea
acestei ședințe, cap coadă, să îmi fie trimisă pe mail. Este dreptul meu.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Este publică ședința, domnule Roșca. Este transmisă on-line.
Dl consilier Roșca Iustinian
Stați un pic, că nu am întrebat dacă ședința este publică, sunt ședințe
care nu sunt... trebuie să o primesc pentru că au avut loc niște acuze, acolo, care
țin de instanță.
Dna președinte de ședință Găină Maria
Bun! Mai aveți ceva de adăugat, domnule Roșca? Bun! Declar ședința
închisă! Mulțumim pentru participare și o zi buna!
Lucrările ședinței se declară închise la ora 1351.
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