
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 31.03.2021 

          

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 2291/25.03.2021.  

Lucrările ședinței încep la ora 1604.  

Locul desfășurării ședinței este sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de 

Chibrituri nr. 9-11, în sala de ședințe camera 1, etajul 1.  

Domnii consilieri locali Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Roșca Iustinian 

și Zamfirescu Leonard-Niculae s-au aflat în imposibilitate de a se deplasa la sediul 

Primăriei Sector 5, au solicitat și le-a fost aceptată participarea în format on-line. 

La ședință au participat domnul Primar – Popescu Cristian-Victor Piedone și 

domnul Secretar General – Mănuc Florin. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Bună ziua, doamnelor, domnilor consilieri. Înainte ca doamna președinte să 

dea curs ordinii de zi, doresc să vă spun că trei dintre dumneavoastră au Covid19 și 

au solicitat intrarea în online. Bineînțeles că e dreptul domniilor lor, dar nu vor 

putea vota la punctele în care va exista vot secret. Au înțeles și vor să participe la 

dezbatere – acesta a fost un punct pe care voiam să vi-l supun atenției. Și doi – după 

ce veți aproba ordinea de zi, așa cum veți considera, directorii de specialitate din 

cadrul Primăriei Sectorului 5, la fiecare punct, va veni în fața dumneavoastră 

directorul direcției să susțină punctul de pe ordinea de zi, iar dumneavoastră puteți 

pune întrebări, puteți ulterior, în cadrul ședinței, să faceți amendamente și să votați 

în cunoștință de cauză. Mulțumesc! Doamna președinte aveți cuvântul.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Bună ziua. Declar deschisă ședința din 31.03.2021. Domnul Secretar 

General, vă rog să faceți prezența. Un punct pe care voiam să vi-l supun atenției 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Bună ziua!  
 

1. Agafiței Gheorghiță - prezent 

2. Agheorghiesei Emil - prezent 



2 
 

3. Bîrsan Mihai - prezent 

4. Cardaș Daniel Constantin - prezent 

5. Cârlogea George-Cristian - prezent 

6. Danciu Ioan-Bogdan - prezent 

7. Ducuță Alexandru - prezent 

8. Găină Maria - prezentă 

9. Gorneanu Mihaela  - prezentă 

10. Ilie Cătălin-Andrei - prezent 

11. Ioniță George - prezent 

12. Kofod Helen-Daniela - prezentă 

13. Laslo Mihail-Cristian - prezent 

14. Lazarov Alexandru-Sebastian - prezent 

15. Matei Ion - prezent 

16. Mălăelea Daniel - prezent  

17. Melnic Constantin-Ion - absent 

18. Naciu Constantin-Vladimir - prezent  

19. Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent 

20. Ploscaru George-Alexandru - prezent 

21. Pop Claudia-Ramona - prezentă 

22. Roșca Iustinian - prezent 

23. Șerban Andrei-Bogdan - prezent 

24. Ștefănescu Georgiana-Raluca - prezentă  

25. Țigănuș Marian - prezent 

26. Zamfirescu Leonard-Niculae - prezent 

Sunt prezenți 25 de consilieri locali. Sunt întrunite condițiile de consituire și 

de desfășurare a ședinței de consiliu.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Mulțumim. Voi da citire ordinii de zi.  

1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 

5 din data de 18.03.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către domnul 

Iofciu Ion, supleant pe lista Partidului Puterii Umaniste(social-liberali); 

3. Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Sectorului 5 a 

Centrului de Inovare și Imaginație Civică Sector 5 și aprobarea Regulamentului 

de înființare, organizare și funcționare al acestuia; 



3 
 

4. Proiect de hotărâre privind deschiderea terenurilor de sport din 

incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat în Sectorul 5 al 

Municipiului București, pentru practicarea activităților sportive de către copii; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire 

și exploatare a locurilor de parcare de reședință de pe raza Sectorului 5, aflate în 

administrarea Sectorului 5 al Municipiului București; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei care determină 

modul de derulare a activității de salubrizare și igienizare  a terenurilor virane  

din Sectorul 5, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor  Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 312/15.12.2018, cu modificările ulterioare; 

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea aprobării de către Consiliul 

General al Municipiului București a dării în folosință gratuită Patriarhiei 

Române – Arhiepiscopia Bucureștilor – Protoieria Sector V Capitală, de către 

Consiliul Local Sector 5, a terenului în suprafață de 1113 mp situat în Strada 

Antiaeriană nr. 6 (fost 38) Sector 5, identificat cu număr cadastral 215915 în 

vederea construirii unui lăcaș de cult; 

8. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei cu personalul 

împuternicit, pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 

569/16.07.2020, care va participa la activitatea de predare primire a imobilelor 

identificate cu nr. MFP159738 și MFP159739; 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor „Comisiei de 

Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor”; 

10. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 

5, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a 

imobilului situat în Calea Ferentari nr. 91, Sector 5, compus din teren și clădire; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor  care stau la baza 

programelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local, prin Centrul 

Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru anul 2021; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor 

culturale ale Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” pentru anul 

2021; 

14. Proiect de hotărâre privind transferul a 40 de panouri cu ecran 

grafic; 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, Caietului de 

Sarcini, Modelului de Cerere de înscriere, Contractului de Închiriere și a 

Procesului Verbal de predare – primire, pentru închirierea prin licitație a 

căsuțelor din lemn, situate pe raza Sectorului 5 , aflate în proprietatea Centrului 

Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 

4 la contractul de închiriere nr. 39/14.04.2020 dintre S.C. Electromagnetica S.A. 

și Grădinița Electromagnetica; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Sector 5 

nr. 16/28.01.2021 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; 

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de 

investiții ,,Proiectare și executare lucrări la o clădire nouă (extindere), Grădinița 

nr. 268, str. Ion Creangă nr. 8,  Sector 5, București’’; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru  Grădinița nr. 34 din str. Lacul Bucura nr. 26,  

Sector 5, București”; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Grădinița nr. 53 din aleea Bacău nr. 2A, Sector 

5, București”; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru  Grădinița nr. 54 din Calea Ferentari nr. 96, 

Sector 5, București”; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Grădinița nr. 144 din str. Floare de Gheață nr. 

18, Sector 5, București”; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Grădinița nr. 242 din str. Tufișului nr. 8,  Sector 

5, București”; 
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru  Grădinița nr. 245 din str. Tunsu Petre nr. 9,  

Sector 5, București”; 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Grădinița nr. 169 - Paradisul verde din str. 

Pucheni nr. 55, Sector 5, București”; 

26. Proiect de hotărâre privind   grupe de antepreșcolari pentru Școala 

Gimnazială nr. 125 din șos. București-Măgurele nr. 45, Sector 5, București”; 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Colegiul tehnic de Industrie Alimentară Dumitru 

Moțoc din str. Spătaru Preda nr. 16,  Sector 5, București”; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Parcare 

etajată P+3E cu zona de piață volantă Șos. Alexandriei nr. 22-24, (str. 

Mărgeanului), Sector 5, București”; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Construcție parcare etajată P+2E, Calea Rahovei nr. 327”; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Construcție parcare etajată P+2E, str. Bârcă nr. 2”; 

31. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu 

situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 115 către Asociația de părinți Școala nr. 

115- București. 

De asemenea, voi da citire și listei suplimentare la această : 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de 

Consiliu Local Sector 5 nr. 226/30.12.2020 privind modificarea și completarea 

H.C.L. Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente 

funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul 

serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 

5, cu modificările și completările ulterioare; 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
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“Amenajare parc/zonă de relaxare situat la intersecția străzii Neptun cu șoseaua 

Măgurele”; 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de 

investiții “Amenajare structure modulare pentru desfășurarea activităților de 

școală după școală și înființare laborator de informatică în cadrul Școlii 

Gimnaziale nr. 125, Sector 5, București”; 

4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din 

bugetul local al sectorului 5, a programului ”Voucher educațional”, pentru 

profesorii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în anul 

școlar 2020-2021; 

5. Proiect de hotărâre privind achiziția unui abonament la platforma 

Simply Voting; 

6. Proiect de hotărâre în vederea completării anexei nr. 3.1, anexei 3.2 

și anexei nr. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 217/17.12.2020, 

privind delegarea serviciilor publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi 

și a locurilor de joacă aferente unităților de învățământ administrare de către 

Consiliul Local al Sectorului 5; 

7. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Crețu Gabriel în 

funcția de administrator special al S.C. Economat Sector 5 S.R.L. 

Prin urmare vă rog să supuneți la vot ordinea de zi cu suplimentarea care a 

fost citită.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Pentru cei prezenți în sală, vă rog să votați prin ridicarea mâinii, iar cei care 

sunt on-line vor fi interpelați individual. Cine este pentru? Voturi împotrivă? 

Abțineri? 

Ordinea de zi a fost aprobată cu 25 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, 

Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-

Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu 

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop 

Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-

Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 
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Voi da citire punctului 1 de pe ordinea de zi - Procesul verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 18.03.2021. 

 

Dna consilier Găină Maria 

Vreau să fac căteva observații referitor la procesul verbal pe care ni se cere 

să-l validăm astăzi. L-am parcurs, așa cum trebuia să facem toți, și am constatat că 

la enumerarea domnilor consilieri, eu nu apar pe listă sau nu apar între celelalte 

nume. Dacă dumneavoastră considerați că mă cheamă Găină Marian, este singura 

apropiere pe care am găsit-o de numele meu... 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Probabil este o eroare materială...  

 

Dna consilier Găină Maria 

Dar, vă rog, nu mai dialogați cu mine, doamna președinte! Am impresia că 

nu vă cunoașteți atribuțiile. Mai departe... când s-a făcut prezența, eu apar absentă, 

ceea ce nu este adevărat. Ca să mă conving am mai ascultat o dată înregistrarea și 

într-adevăr, sunt prezentă, cum se vede și din votarea punctelor din ședință. Dacă 

mergem mai departe în acest proces verbal, constatăm că la un calcul simplu, din 

cei trei consilieri care sunt trecuți absenți, adică Ducuță, Găină și Zamfirescu, 

domnul Titică și-a dat demisia, ar fi trebuit dintr-un total de 26 consilieri, să fim 

prezenți 23. În procesul verbal, se consemnează că sunt prezenți 24 de consilieri 

locali dintr-un total de 16. Dacă considerați că este ok acest proces verbal. Eu atat 

am avut de spus. Mulțumesc.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

O să facem rectificările cuvenite. Domnul Ducuță a fost prezent ulterior. 

După ce a fost făcută prezența, domnul Ducuță a venit în sală și a fost prezent.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Bună ziua! Îi mulțumesc doamnei consilier, are perfectă dreptate, chiar 

voiam să aduc la cunoștință, dar a luat-o puțin înainte. Am fost prezent până la 

urmă, nu am putut să mă conectez și am luat direcția către primărie. Am fost în sală, 

se pot viziona filmulețele. Sunt reale cele constatate și vă rog să le îndreptați ca o 

eroare materială. Vă mulțumesc!  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Se vor face îndreptările materiale materiale.  
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Dl consilier Matei Ion 

Dacă tot am ajuns aici, pe procedură, hai să-i explicăm doamnei președinte 

cum stă situația cu procesul verbal. Procesul verbal trebuie citit integral înainte de 

a fi aprobat.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Adică, până acum, în celelalte mandate, am citit toate proiectele?  

 

Dl consilier Matei Ion 

Te rog să te uiți și să citești ce scrie în Codul Administrativ. Dacă am 

dreptate, procedăm așa sau stabilim acum care e procedura.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vreau să intervin și eu pe procedură, dacă se poate. Codul Adminsitrativ 

prevede validarea de către președintele de ședință a procesului verbal din ședințele 

anterioare. Punct și atât! Restul sunt interpretări și vă rog să închidem dezbaterea 

pe acest subiect. Mulțumesc!  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Atunci de ce mai votăm dacă validează președintele?  

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Nu votăm, îl validează. Nu există procedură de vot pentru aprobarea 

procesului verbal.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Până acum așa a fost.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Întotdeauna am votat toate proiectele. Domnul Țigănuș, și pe vechiul mandat, 

la fel am procedat. 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Conform cărei legi? 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Nu mai doriți să votați proiectele din ședințele extraordinare? Păi... 
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Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Îndreptarea erorilor, trebuie făcută.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Da, normal. Asta nu înseamnă că nu trebuie votat proiectul în integralitatea 

lui. Aici era vorba de prezență, nu de ce s-a menționat în proiect. Doamna a ridicat 

problema de prezență, că a fost sau nu a fost prezentă în sală și dacă numele este 

corect sau nu este corect, iar dacă domnul Ducuță a fost sau nu prezent în sală. Asta 

a fost singura problemă ridicată de către doamna. Din moment ce pe filmare apare 

că au fost prezenți în sală, asta înseamnă că secretariatul a făcut în mod corect 

această prezență. Dumneavoastră nu aveți decât să votați în consecință, să vă 

abțineți sau să nu votați.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Doamna președinte, domnule secretar, domnilor consilieri, eroarea este 

produsă de executiv. Îmi cer scuze în numele executivului, se va îndrepta. Efectiv 

se vede că este o eroare și nu este rea intenție. Referitor la votarea procesului verbal 

de către dumneavoastră, eu pot să vă sugerez sau să vă recomand să păstrați în 

forma actuală pentru că dacă veți vota ca președintele să valideze direct, atunci să 

nu uitați că președintele de ședință se schimbă din trei în trei luni de zile și nu știți 

pe cine și cum și atunci, o dată ce nu veți avea controlul a ceea ce se va vota sau ce 

s-a discutat în ședințele anterioare, îi dați toată responsabilitatea președintelui și nu 

dumneavoastră să citiți acest proces verbal înainte de orice dispute. Atât am vrut să 

spun, repet încă o dată, îmi cer scuze în numele executivului și voi lua măsurile ce 

se impun astfel încât pe viitor să nu se mai întâmple aceste lucruri. Mulțumesc! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Supunem la vot primul proiect de pe ordinea de zi cu modificările respective. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 1 - Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Sector 5 din data de 18.03.2021 a fost aprobat cu 25 voturi pentru (Agafiței 

Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, 

Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo 

Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop 
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Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-

Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către 

domnul Iofciu Ion, supleant pe lista Partidului Puterii Umaniste(social-liberali).  

 

Domnul consilier local Iofciu Ion depune jurământul așa cum este prevăzut 

în Codul Administrativ. 

 

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Sectorului 5 a 

Centrului de Inovare și Imaginație Civică Sector 5 și aprobarea Regulamentului 

de înființare, organizare și funcționare al acestuia. Dacă sunt intervenții? Domnul 

Ducuță... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Vă rog, domnilor din executiv, ca înainte ca un domn consilier să ia cuvântul, 

să vă susțineți proiectul, după care luați întrebări de la domnii consilieri.  

 

Dna Cora Corina  

– Șef Serviciu Implementarea și Monitorizarea Proiectelor 

Având în vedere că avem, în implementare, proiectul “O primărie mai aproape 

de oameni la doar un click distanță”. Avem activitatea 8 prin care ne cer să înființăm 

acest centru de tip inovare și imaginație civică. Știu că s-a făcut următorul 

amendament: procesul de selecție se va desfășura în patru etape, apoi urmează 

publicarea anunțului de selecție pe site-ul primăriei Sectorului 5 cuprizând 

informații privind derularea procesului de selecție și perioada alocată depunerii 

dosarelor. Transmiterea de către persoanele interesate a dosarului de candidatură 

format în cerere de înscriere adresată Primăriei Sectorului 5. Avem anexa 1, anexa 

2 pe care o să le vedeți cu siguranță, dacă nu au ajuns la dumneavoastră și modul 

de a desfășura mai departe procedura de selecție a dosarelor.   

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

În primul și în primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru acest proiect care mie 

mi s-a părut foarte bun de la bun început. Datorită domnilor consilieri Agafiței 

Gheorghiță și Roșca Iustinian care au ținut o legătură foarte bună cu mine, am văzut 

că nu există o procedură și un regulament de selectare a acestor voluntari, dar 

comisia are un număr fix, 12, ca să vin în sprijinul doamnei sau domnișoarei. Am 
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înțeles că sunt deja mai mulți doritori și ideea a fost ca să prindem toate categoriile 

de vârstă și toate categoriile de pregătire, din cât mai multe domenii. Aceasta a fost 

singura idee și voiam să depunem acest amendament, dar văd că dânșii deja au făcut 

un regulament și a rămas că ne comunică acele anexe.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Anexele v-au fost comunicate pe e-mail ca să aibă acces toată lumea.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Dacă este timp și îmi este permis, aș vrea să intervin și eu. Voiam să 

mulțumesc directorilor din primărie pentru că au participat la dezbatere la comisia 

de buget și am înțeles că așa se va proceda de acum încolo. Mulțumesc!  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Dacă nu mai sunt intervenții, vă rog să supunem la vot acest proiect.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 3 - Proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul Sectorului 

5 a Centrului de Inovare și Imaginație Civică Sector 5 și aprobarea 

Regulamentului de înființare, organizare și funcționare al acestuia a fost adoptat 

cu 16 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Cârlogea George-Cristian, Ducuță 

Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, 

Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-

Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, 

Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 9 abțineri 

(Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină 

Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). Domnul Bîrsan Mihai nu a 

răspuns la apelul nominal.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind deschiderea terenurilor de sport din 

incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat în Sectorul 5 al 

Municipiului București, pentru practicarea activităților sportive de către copii. 

Dacă are cineva intervenții... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 



12 
 

Nefiind un proiect al executivului, aș dori să ia cuvântul inițiatorul.  

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Bună ziua. Vreau să fac o introducere. Sam Walton a fost fondatorul celui mai 

mare retailer din lume, Walmart. Fiind întrebat de către un ziarist: Domnule Walton, 

cum faceți distincția între angajați buni și angajați răi, pentru că aveți practic sute 

de mii de angajați? Walton a spus: cu angajații buni e mai complicat pentru că 

trebuie să treacă mai multe etape de evaluare, până să te prinzi că un angajat e 

bun. În schimb, despre cei slabi poți trage imediat o concluzie, te uiți la un grup, și 

cel care face cea mai multă gălăgie și cel care caută cele mai multe scuze, cu 

siguranță este slab.  

Am citit răspunsul directorilor din dezbaterea publică și am văzut că în marea 

majoritate a cazurilor, de fapt în toate cazurile, cu excepția școlii gimnaziale nr. 

126, a cărui director a considerat că e o inițiativă bună, în rest, absolut toți au găsit 

toate scuzele din lume pentru a nu deschide școlile, dintre care, pe unele le-aș numi 

chiar penibile: cine va face curățenie în curte după copii, unde se vor duce copiii la 

toaletă, cine va acorda primul ajutor în caz de accidentări, cine va media certurile 

între copii. Acum ajungem la cele penibile, noi ca societate nu suntem pregătiți 

pentru un asemenea proiect, nu este în interesul învățământului și al elevilor, nu 

putem obliga paznicii să supravegheze copiii pentru că nu au asta în fișa postului. 

Paznicii trebuie doar să sune la 112 sau la poliția locală, nu trebuie să se uite toată 

ziua la televizor, la telefon sau să joace solitaire. 

În opinia mea, dezbatere publică nu înseamnă doar să-i întrebăm pe directori 

dacă sunt de acord să facă mai multă treabă, pentru că răspunsul îl aveți, și nu numai 

de la sectorul 5. Îl aveți din toată țara, toți directorii se opun peste tot la acest lucru, 

pentru că, practic, trebuie să facă mai multă treabă, doar că acum a pornit un val și, 

din punctul meu de vedere, în maxim 6 luni, foarte multe orașe și foarte multe 

sectoare, vor deschide aceste școli pentru că nu mai putem ține copii la nesfârșit în 

afara lor nejustificat.  

Am citit chiar glumițe, dacă pot să le numesc așa, pentru că noi aici în 

consiliul local putem să votăm deschiderea curților școlilor, dar domnii directori în 

consiliul de administrație pot să refuze acest lucru, de aceea ne-am inspirat dintr-

un H.C.L. de la Timișoara cu care directorii au fost liniștiți, în sensul că poliția 

locală îi amendează la fiecare barieră pe care o ridică în calea copiilor. Acestea fiind 

spuse, vă rog să votați cu gândul la copii, să le deschidem un loc de joacă și să nu 

votați gândindu-vă la confortul directorilor, pentru că răspunsul lor l-ați avut. Toți 

vor să facă cât mai puțină treabă, copii contează mai puțin. Mulțumesc!  
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Dl consilier Ducuță Alexandru 

Iar la microfon! Mă rog să se însănătoșească cât mai repede domnul Agafiței 

și domnul Roșca, să vină la microfon și dânșii și să mai stau și eu jos, să nu vorbesc 

la fiecare punct.  

Inițiativa este bună și oricât am vrea să recunoaștem sau să nu recunoaștem, 

toți ne amintim de copilăria noastră din București, ceea ce a însemnat terenul de 

sport și fuga noastră de acasă către aceste terenuri, dar în același timp, trebuie să 

fim conștienți de un singur lucru, de responsabilitatea pe care o avem în calitate de 

consilieri, în educația și ocrotirea copiilor din Sectorul 5.  

Pentru aceasta, aș dori să depun un amendament, fiindcă am înțeles că este un 

proiect pilot, adică nu ar trebui să-i blamăm și să avem încredere în oamenii 

responsabili din Sectorul 5 care vor fi însoțitori, conform proiectului la aceste 

activități sportive, să vedem și cât de responsabili sunt și cetățenii sectorului 5. Eu 

unul, solicit un singur lucru, ca amendament: pornirea proiectului după ce pandemia 

slăbește, efectiv, fiindcă la ora actuală, activitățile sportive de amatori sunt interzise 

datorită ratei de incidență COVID 19. Deci, pornirea acestui proiect pilot să înceapă 

în momentul în care rata de incidență va scădea și vom avea voie conform deciziilor 

guvernului.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Chiar și sporturile de performanță - fiica mea face sport de performanță - nu 

au voie să facă antrenamente.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Singura rugăminte în afară de amendament, o să o am la directorii de școlilor 

din sectorul 5, să nu încerce să împiedice sau să bage, cum spun românii, bățul prin 

gard, să avem numai imagini negative, trebuie să arate și să încurajeze copii să facă 

sport. Acolo unde nu pot, exact cum a spus colegul meu, să pună mâna pe telefon 

și să sune la 112 sau la poliția locală. Și sigur, instituțiile statului își vor da tot 

sprijinul, fiindcă e vorba de copii noștri. Vă mulțumesc! Vă rog să supuneți la vot 

amendamentul pe care vi l-am propus.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Într-o primă fază, nu sunt împotriva sportului. Am făcut sport de performanță, 

copilul meu e dublu campion național, ca să nu avem probleme din punctul ăsta de 

vedere.  

Punctul 2, proiectul debordează de originalitate, cu ghilimelele de rigoare. 

Acum doi ani, s-a mai pus o dată problema asta. S-a făcut o analiză contrectă, ținând 
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cont și de directori, fiindcă văd că-i face și pe directori niște dușmani ai poporului 

ca prin anii ’50, condamnăm cu mânie proletară directorii de școli care au identificat 

niște probleme cu care se lovesc zi de zi, ceas de ceas, nu mai vorbesc de lipsă de 

personal. În proiect este trecut că va supraveghea cineva din partea școlii. Cine?  

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Paznicul. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Cum paznicul, domnule? Un cadru didactic scrie în proiect.  

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Nu, nu scrie cadru didactic. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Cum rezolvăm problema legală, aia care spune răspundere civilă delictuală, 

prevăzută de Codul Civil? Cine răspunde? Pe ce articol din Codul Civil se 

încadrează, pe răspunderea părinților pentru faptele copiilor sau pe răspunderea 

educatorilor, institutorilor. Am dreptate, doamna avocat? Cine răspunde? În proiect 

zice, își asumă părinții. Păi, ce vorbiți domne?  

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Ați copilărit bătând mingea în curtea școlii?  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Stimate domn, eu am copilărit în sectorul ăsta. Sunt născut și crescut aici. Vă 

mai propun ceva... hai să facem un exercițiu de imaginație, dați în proiect de la 10 

la 18 ani. Ce terenuri de sport avem noi în școli? Avem un teren de dimensiunile 

terenului de handbal pe care se poate practica volei, handbal, baschet, tenis 

eventual, și avem niște săli de sport, cu excepția la vreo două, trei licee unde sunt 

săli de sport de categoria întâi, restul sunt de categoria a treia, adică sunt tot de 

dimensiunea unei teledrame. Ce sport se poate practica pe el? Bun, la fotbal sunt 

șase la șase sau șapte la șapte. Vedeți dumneavoastră că aici zice 10-18 ani. Vedeți 

ca cel de 16 ani să-l ia în echipă pe cel de 10 ani?  

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Nu are nicio legătură? 
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Dl consilier Țigănuș Marian 

Cum să nu aibă nicio legătură?  

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Dumneavoastră ați copilărit bătând mingea în curtea școlii, dar acum... 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Eu am copilărit bătând mingea pe stradă. Aveam stradă și pe stradă... Vreți să 

încurajăm sportul, uitați o inițiativă foarte bună. Domnul Mălăelea e aici? Domnul 

Mălăelea, cu colegialitate vă adresez o întrebare. Anul trecut a fost o consfătuire la 

liceul Spiru Haret referitor la trecerea școlilor sportive în administrarea 

administrației locale. S-a mai făcut ceva de atunci? Atunci toată lumea a fost de 

acord, iar datorită bugetului mic al Ministerului Educației și Învățământului nu se 

pot ține aceste școli sportive. S-a mai luat vreo decizie? Vă întreb în calitatea 

dumneavoastră de inspector general, fără conotație, îmi cer scuze, să nu vă supărați. 

Nu s-a mai făcut nimic. Eu, sport de performanță am făcut la școală sportivă.  

În altă ordine de idei, anul trecut sau acum doi ani, doamna Pop dacă vă 

aduceți aminte, când ni s-a oferit să achiziționăm la nivelul Consiliului Local 

terenul sportiv din Humulești, unde am putea să facem un centru sportiv care ar 

deservi întreg cartierul Ferentari care e o pepinieră de talent, dar n-am făcut că s-a 

opus... și nu spun cine. Deci, haideți să judecăm încă o dată, responsabilitatea 

legală, cine și-o asumă? Vă spun de ce le este teamă directorilor. Bine, este adevărat 

că să le dai acces la toaletă – asta era o soluție... se pot face niște toalete publice, să 

instalăm niște camere de luat vederi legate în dispecerat, că de aceea avem 

dispeceratul poliției locale. Treaba cu acordarea primului ajutor de către pază, e 

ridicolă, iertați-mă.   

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Nici vorbă. Cine spune că paza acordă primul ajutor?  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Mai aveți aici o prevedere în proiect. Spuneți așa, aparținători... Cum stabilim 

că este aparținător? E cumnat, e fratele mamei copilului. Cum vă demonstrează? Cu 

buletinul? Și la copil ce luăm? Certificatul de naștere, carnetul de note? Sunt 

probleme curente, asta e realitatea. Eu de aceea v-am spus, haideți să ne imaginăm 

un scenariu. Nu că nu sunt de acord, problema este, că revenim la clasici, qui 

prodest. Dumneavoastră care ziceți că v-ați născut aici. Eu m-am născut în Rahova, 

să știți, acolo am stat, acolo am trăit, când o veni din cartier toată golănimea, copii 
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nu or să aibă loc, asultați-mă pe mine, paznicul acela nu va fi în stare să țină ordine. 

Dă un telefon, și ce face, face ca pompierii? Părerea și opinia mea este următoarea, 

acest proiect trebuie gândit mai bine, este adevărat că nici nu poate fi pus în practică 

în vremurile astea. Nu avem cum, adică copiii nu participă la ore fizic și vin la 

activitatea sportivă. E ridicol, hai să fim serioși! Eu zic că proiectul este prematur. 

Eu aș recomanda retragerea lui și dacă vreți îl facem într-o comisie de urbanism și 

îl gândim cu totul altfel, nu cum este prezentat aici. Mulțumesc! 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Bună ziua! O să-i las pe colegii mei să pună concluziile pe fond cu privire la 

ce a spus domnul Țigănuș. Eu voiam să spun că nu aș propune un amendament 

pentru că acesta nu ar face decât să complice lucrurile, în sensul că la ce acte avem 

ale comitetului local, național, municipal pentru situații de urgență, hotărâri de 

guvern... prin urmare, eu l-aș lăsa așa, urmând ca în cazul în care se aprobă, să ne 

raportăm efectiv, în concret, la actul care va guverna momentul respectiv, ori cu 

privire la interdicții, ori cu privire la permisiune. Eu consider că un amendament nu 

ar face decât să complice lucrurile, proiectul oricum nu poate produce efecte la acest 

moment, urmând ca el să producă efecte atunci când se va putea prin intermediul 

permisiunii acordate de actele normative superioare. Îi rog pe colegii mei să-i 

răspundă domnului Țigănuș. Mulțumesc! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

L-aș întreba pe domnul consilier de la PSD dacă pe timpul dezbaterii publice 

a formulat dânsul sau dânșii de la PSD vreo opinie pe acest proiect? 2. Este politică 

co-gestionarea prin care USR-Plus este în antiteză cu cadrele didactice din 

învățământ, noi susținem asta și a spune că suntem dușmanii poporului de către un 

membru care în ’89 era în coloana lui Ceaușeșcu de apărare, mi se pare că exagerăm 

cam mult. Mulțumesc!  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Pot să răspund? Că e un atac la persoană! Îl informez cu respect pe domnul 

consilier, unu – îmi susțin în cadrul ședinței, că de aceea sunt consilier local, 

dezbaterea publică era pentru cetățenii sectorului, îmi susțin punctul de vedere, am 

dreptul ăsta, doi – eu am dat un exemplu că noi condamnăm directorii... nu că v-aș 

fi spus dumneavoastră ceva jignitor. Am dat un exemplu că îi condamnăm pe 

directorii care nu vor să cânte cum vreți dumneavoastră.  

În 1989, eram ofițer de poliție, profesiune onorabilă, eu nu sunt făcut la apelul 

bocancilor, eu sunt ofițer de carieră, am făcut o școală militară grea, și apoi alte 
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studii la facultăți normale, nu reprezentam coloana vertebrală a lui Ceaușescu, eram 

un prăpădit de locotenent la revoluție, așa că, vedeți, mai ușor cu invectivele astea, 

că nu țin. Poliție se face de pe vremea romanilor, domnule. Dacă nu cunoașteți 

istoria, vă recomand să citiți, poliție se face dintotdeauna, toate societățile au făcut, 

indiferent că sunt dictaturi, democrații, să știți că în Atena lui Pericle, dacă ați auzit 

de el, exista poliție.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Nu sunt obișuit cu atacuri la persoană. Țin să-l felicit pe domnul Țigănuș dacă 

a fost de două ori campion național.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu eu, fiul meu. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Felicitări pentru băiatul dumneavoastră. Și eu am făcut sport 20 de ani și am 

făcut doar sport de echipă, și îmi place să cred că și școala pe care am făcut-o pe 

timpul nostru era o școală performantă, iar la ora actuală cred că școala este mult 

mai performantă, indiferent că miniștrii învățământului au fost de altă coloratură 

politică. Sunt sigur că este mult mai performantă. În același timp, exact cum am 

spus, trebuie să fim responsabili, tot ceea facem e pentru siguranța acestor copii și 

am încredere în continuare în directorii de școli că vor da tot suportul pentru 

siguranța acestor copii. Am încredere, fiindcă nu m-am uitat încă în contractele de 

pază. Am încredere că cei care păzesc aceste obiective, își vor face datoria, nu bine, 

ci foarte bine, fiindcă și ei sunt părinți. Nu cred că firmele de pază nu au în dotare 

un simplu telefon ca să sune la 112 sau la poliția locală. Nu știu cine face paza în 

sector, dar am încredere în agenții de pază. E vorba de un proiect pilot, 

responsabilitatea cred că e bine să o facă cine merge acolo și am încredere în toți 

cetățenii sectorului 5 că sunt oameni responsabili, nu cum alte partide cer doar 

votul, și atunci spun că am mare încredere în ei, dar când e vorba să-și ducă un copil 

pe terenul de sport, nu mai au încredere în ei. De ce? Eu zic că suntem, în primul și 

în primul rând, o națiune puternică, cu oameni responsabili, m-am tot săturat să aud 

că suntem incompetenți, că suntem lași, că suntem fricoși, că suntem needucați. Nu, 

suntem și educați, și curajoși, și responsabili și asta trebuie să-i învățăm pe copiii 

noștri. Și asta se poate face prin sport, prin lectură, prin sportul de echipă, în general, 

nu resping sportul individual, bineînțeles. Decât să iasă un infractor, mai bine se 

duce la sala de sport, să dea într-un sac de box. Vă mulțumesc și susțin în continuare 

proiectul.  
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Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Eu consider că amendamenul domnului Ducuță este foarte bun. Ar fi o 

pierdere de vreme să votăm acum intrarea în vigoare, imediată, a acestui proiect 

care durează doar trei luni. Sunt de acord ca intrarea în vigoare a acestui proiect să 

se amâne până când se va putea intra pe terenurile de sport, când legislația în vigoare 

va permite să se intre pe terenurile de sport.  

Mai doream să-i spun domnului Țigănuș că acest proiect este perfect 

funcțional, nu am fost eu creatorul lui de la zero, m-am inspirat din orașe în care 

funcționează. Am făcut chiar o combinație între sectorul 2 unde e în stadiu avansat 

de implementare, în Timișoara unde a fost și problema cu sancționarea directorilor 

care nu au dorit să deschidă. Deci, proiectul este perfect funcțional, vă garantez, nu 

are nicio breșă.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona  

Domnule consilier am și eu o întrebare. Proiectul respectiv cuprinde și sălile 

interioare sau doar ce este în exterior? 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Nu, doar terenurile exterioare, să aibă intrare directă din stradă.   

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Și cele care nu au intrare directă din stradă? 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

E prevăzut în proiect.  

 

Din sală 

Sunt licee care sunt pe listă și trebuie să treci prin tot liceul ca să ajungi la 

sală.  

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Se specifică clar, se intră din stradă pe unde se intră prin liceu, nu intră în 

acest HCL. Dacă nu se intră direct din stradă, este exclus. Am făcut acest 

amendament special pentru colegiul Lazăr. Dacă mai sunt și alte licee în situația 

liceului Lazăr, se aplică și lor. Vorbim de intrare din stradă, nu trecem prin liceu, 

dar, dacă trecem prin liceu, nu e valabil. E chiar primul rând în acel HCL, dacă 

citiți.  
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Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona  

De ce zic acest lucru, domnule Mălăelea, puteți să ne lămuriți? Din câte știu 

eu, legea actuală permite să se facă sport afară. 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

În proiect, nu sunt prevăzute sălile de sport.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona  

Dacă e vorba de terenurile exterioare, din câte știu eu – și eu am un copil care 

face sport de performanță și este campion național de două ori și știu că se pot face 

antrenamente pe terenurile de sport. 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Domnul Țigănuș, dumneavoastră ca și mulți dintre directorii care acum nu 

mai vor să audă de acest lucru, au bătut mingea în curtea școlii. Nu putem să ne 

ascundem după cireș, doar de dragul de a pansa aceste dorințe ale directorilor de a 

nu face treabă. Practic, aici vorbim de middle-management, vorbim de cine face 

curățenie, vorbim de unde sunt WC-urile, doar că trebuie să fie un pic mai încărcați 

domnii directori. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona  

Bănuiesc că mulți dintre colegi n-au fost lămuriți înainte, de faptul că acest 

sport poate fi practicat doar pe terenurile de sport, eu totuși zic că ar trebui să vă 

gândiți vizavi de amânarea acestui amendament și să supuneți la vot pentru că este 

perfect legal în acest moment, din câte știu eu. Să votați proiectul în sine așa cum 

este pentru că ne-ați lămurit. Majoritatea colegilor știau că este vorba de sălile de 

sport. În condițiile acestea, vorbim de un teren care este în afară, legea permite în 

această situație, să se practice sport în afară. Prin urmare, nu cred că ar fi o problemă 

vizavi de pandemie. E punctul meu de vedere în calitate de consilier-colegă. Putem 

să-l votăm pentru că este un proiect frumos, în sprijinul copiilor.  

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Eu am crezut că este o problemă legală. Dacă nu, retrag acest amendament și 

să-l votăm așa cum e.  

 

Dl consilier Ilie Cătălin Ilie 
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Se poate face sport pe stradă, dar nu pe terenurile de sport, nu în curtea școlii. 

Eu așa știu. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona  

Eu am situație unde se face sport de performanță, se face afară și au aprobare. 

Pentru siguranța copiilor, haideți să votăm amendamentul. Supunem la vot proiectul 

cu amendamentul făcut de către domnul consilier Laslo Mihail-Cristian. Domnul 

secretar vă rugăm să supuneți la vot acest proiect cu amendamentul privind 

amânarea intrării în vigoare. 

 

Dl consilier Ilie Cătălin Andrei 

Stați o secundă! De ce nu-l punem pe ordinea de zi la următoarea ședință și 

să mai analizăm puțin proiectul? Adică, ce rost are dacă oricum nu intră în vigoare 

acum?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnul președinte de ședință să preia controlul și să supună la vot.  

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Nu intră în vigoare acum dacă interzice legea.  

 

Dl consilier Ilie Cătălin Andrei 

Din moment ce sunt atâtea probleme și atâtea nelămuriri la acest proiect, și 

oricum îl votăm degeaba acum pentru că pandemia nu ne permite să intrăm pe 

aceste terenuri. 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Întrăm mâine dacă legea ne permite. Votăm pentru siguranță acum.  

 

Dl consilier Ilie Cătălin Andrei 

Suntem în aceeași barcă! Și domnul Țigănuș are dreptate pe de altă parte, sunt 

probleme de siguranță, haideți să ne gândim și la copii. Noi propunem amânarea 

pentru ședința următoare, și haideți să mai analizăm puțin.  

 

Din sală 

Nu avem ce aproba. A trecut la aprobarea ordinii de zi.  

 

Dl consilier Ilie Cătălin Andrei 
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Eu propun inițiatorului să-l amâne pentru ședința următoare.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru amendamentul domnului Laslo Mihail-Cristian? Împotrivă? 

Abțineri?  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

      Nu am înțeles amendamentul până la urmă că… 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

      Amendamentul se referea la amânarea intrării în vigoare a proiectului, până 

când legislația ne va permite. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

      De ce mai votăm acest HCL dacă votăm un amendament de amânare? Să-l 

amânăm cu totul, votăm peste două luni. Noi suntem în plină pandemie, ne arde de 

făcut sport în săli de sport! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

       Vă rog să votați! Cine este pentru?  Împotrivă? Abținere? 

     Amendamentul domnului Laslo Mihail-Cristian la punctul 4 al ordinii de zi, ca 

această hotărâre să intre în vigoare în momentul când legislația va permite accesul pe 

terenurile de sport a fost aprobat cu 14 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Cârlogea 

George Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, 

Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Șerban Andrei-

Bogdan), 10 voturi împotrivă  (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin,  Danciu 

Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, 

Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 2 

abțineri (Bîrsan Mihai și Zamfirescu Leonard-Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

       Votăm, acum, punctul 4 cu amendament cu tot.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

    Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 

    Punctul 4 - Proiectul de hotărâre privind deschiderea terenurilor de sport din 

incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat în Sectorul 5 al Municipiului 
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București, pentru practicarea activităților sportive de către copii a fost adoptat cu 14 

voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Cârlogea George Cristian, Ducuță Alexandru, 

Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, 

Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop 

Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Șerban Andrei-Bogdan), 10 voturi împotrivă  

(Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin,  Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Ploscaru George-Alexandru, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 2 abțineri (Bîrsan Mihai și 

Zamfirescu Leonard-Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Mulțumim! Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare de 

reședință de pe raza Sectorului 5, aflate în administrarea Sectorului 5 al 

Municipiului București. Vă rog! 

 

Dl Denis Cristian  

– Șef Serviciu Parcări Auto Reședință 

           Bună ziua! Vin în fața dumneavoastră pentru a susține un proiect privind 

Regulamentul de atribuire și exploatare a locurilor de parcare de pe raza Sectorului 

5, aflate în administrarea Primăriei Sectorului 5. Vreau să menționez faptul că, în 

prezent, Primăria Sectorului 5 nu are un Regulament propriu de atribuire și 

exploatare a locurilor de parcare. De aceea, ne dorim să avem și noi un regulament 

propriu pe care să-l punem în folosință. Totodată, desfășurăm o acțiune de 

inventariere și identificare a tuturor locurilor de parcare, a spațiilor și terenurilor ce 

pot fi transformate în locuri de parcare, pentru a putea crea noi locuri de parcare, 

care sunt atât de utile cetățenilor Sectorului 5. Toate aceste locuri vor fi 

cartografiate într-o hartă digitală, unde vom da posibilitatea oamenilor să-și aleagă 

singuri un loc de parcare, doar prin niște click-uri și niște atașamente ale unor 

documente solicitate. Avem în vedere, să nu mai solicităm aceste documente, să 

încheiem niște protocoale cu DRPCIV, în speță, cu Biroul Asiguratorilor Români, 

pentru a putea obține mult mai repede niște detalii cu privire atât la numărul 

mașinilor, să vedem cu exactitate toate informațiile pe care le solicităm. Foarte 

important este faptul că, în momentul de față, ținând cont de metodologia cu care 

lucrăm, cetățenii Sectorului 5 ce dețin un loc de parcare închiriat  de la Primăria 

Sectorului 5, au obligația, an de an să-și reînnoiască acest contract.  

De aceea, la începutul anului, timp de aproximativ trei luni de zile avem 

foarte mulți oameni strânși în fața primăriei. Prin acest Regulament, cei care își 
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achită toate debitele până la data de 31.12, anul în curs, beneficiază de loc de parcare 

de reședință – practic, contractul i se reînnoiește și nu mai este obligat să vină la 

început de an să-și reînnoiască contractul. Totodată, prin acest lucru, o persoană 

care deține un loc de parcare închiriat de Primăria Sectorului 5 și care are diverse 

debite datorate la bugetul local, pentru că am întâlnit cazuri - oameni care au 15 mii  

lei, 25 mii lei, doar dacă își achită locul de parcare până la data de 31.03.2021, poate 

solicita reînnoirea contractului. Ne dorim transparență, ne dorim ca prin acest 

regulament să dăm posibilitatea oamenilor să depună online cereri de parcare și să-

și aleagă locurile de parcare pe care și le doresc. Vă mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

 Întrebări? Domnul consilier Țigănuș, vă rog frumos! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Să înțeleg că dumneavoastră spuneți că ne trebuie  un regulament. Până acum 

nu a existat?  

 

Dl Denis Cristian  

– Șef Serviciu Parcări Auto Reședință 

Ba da, a existat!  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Eu știu că există o procedură operațională care este aprobată încă din 2016. 

Știu că în procedura aceea operațională se arăta exact, când se depun documentele, 

cum se depun documentele, când se publică pe site-ul primăriei locurile goale. Nu 

am înțeles de ce… M-aș mira că nu se putea să se depună cererile și online. Care 

era elementul de noutate, că altfel nu pricep? Că altfel, din ce spuneți 

dumneavoastră, înseamnă că patru ani de zile s-a acționat haotic, pe preferințe. Ori 

nu a fost așa. Există procedură operațională, uitați-vă în documentația de procedură 

operațională privind atribuirea locurilor de parcare. 

 

Dl Denis Cristian  

– Șef Serviciu Parcări Auto Reședință 

Revin și spun - la ora actuală, noi, la Sectorul 5, oferim locuri de parcare 

oamenilor, în baza unei Hotărâri a Consiliului General a Municipiului București din 

nr. 124/2008. Nu am cunoștință de această procedură operațională. Toate 

contractele emise la momentul respectiv, adică la momentul de astăzi sunt în baza 
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acestui HCGMB. Sectorul 5 nu are un regulament propriu cu privire la metodologia 

de atribuire și exploatare a locurilor de parcare. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Și atunci cum s-a acționat? Mai verificați, vă rog! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Am verificat, domnule consilier!  ,,Las-o mă că merge așa”, în modul acesta 

s-a acționat. Ce este nou raportat la ,,las-o mă că merge așa”. În primul rând nu 

mai merge așa, se face acest regulament care nu există, și am puterea cuvintelor. V-

aș ruga să veniți la serviciul de specialitate și să confruntați documentele, dacă 

există acest document. Mie nu mi l-a adus la cunoștință, mi s-a spus că nu există. 

Noutatea este faptul că la sfârșit de an, toți trebuie să-și achite acest loc de parcare 

până la data de 31.12. Știți foarte bine, și nu numai din mandatul trecut, din istoria 

anilor, vin să-și plătească chiar cu penalizări sau dacă îi prind pe la Taxe și Impozite 

acest loc de parcare și apoi se întreabă de ce au rămas sau de ce nu i se ia locul de 

parcare. La sfârșitul anului ți se reînnoiește automat și va fi operabil, probabil, chiar 

în această vineri. O să vă dea detalii, la sfârșitul ședinței, IT-stul primăriei privind 

online, spuneați de ce nu se poate lua și online, se va putea lua un loc de parcare și 

online.  

Cam asta este metodologia actuală și repet, s-a acționat în baza hotărârii 

Consiliului Municipiului București. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

          Din câte îmi aduc eu aminte, persoanele care nu achitau parcarea până la data 

de 31 martie, pierdeau locul de parcare. Și locul era declarat liber. Eu așa știu. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Anul bugetar, domnule consilier, și eu nu îmi aduc aminte, vorbesc pe 

documente, se termină la 31.12, nu în martie anul următor. Închiderea bugetară se 

face la 31.12. Noi avem nevoie de bani la buget până la 31.12. Regulamentul nu 

există, domnilor consilieri. Bun, atunci votul vă aparține.  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Aș dori să știu dacă Regulamentul pentru parcare a stat în dezbatere publică, 

așa cum prevede legea 52/2003. 

 

Dl Denis Cristian  
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– Șef Serviciu Parcări Auto Reședință 

Sigur, a fost în dezbatere publică. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Atunci de ce s-a atribuit acest contract înainte ca, noi, consiliul să votăm? În 

data de 24.02.2021, s-a făcut atribuirea. 

 

Dl Denis Cristian  

– Șef Serviciu Parcări Auto Reședință 

Nu s-a făcut nicio atribuire. A fost în dezbatere publică și a fost postat pe site-

ul primăriei Sectorului 5 la secțiunea Transparență decizională. Nu s-a votat nimic, 

acum a fost introdus pe ordinea de zi.  

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

La ce dată a fost afișat? 

 

Dl Denis Cristian  

– Șef Serviciu Parcări Auto Reședință 

Nu știu să spun treaba asta, dar a fost în dezbatere publică. 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

 Să știm și noi cât a stat în dezbatere publică. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

   Domnul consilier, știu că sunteți consilier la Primăria Sectorului 5. Site-ul 

este… mai ales că sunteți un IT-ist extraordinar de bun, cred că îl consultați, din 

când în când? 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

  Aveam și eu o întrebare. Contractul cu Egovernment Solutions, pentru ce a 

fost semnat… legat de parcări? 

 

Dl Denis Cristian  

– Șef Serviciu Parcări Auto Reședință 

 Contractul a fost semnat pentru a inventaria toate locurile de parcare, pentru a 

le cartografia în harta digitală a Sectorului 5. De acolo se va face legătura cu fiecare 

contract în parte cu D.I.T.L.-ul. Mai apoi, un om, care dorește să-și obțină un loc 
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de parcare va da un click, va fi online totul. De aceea, ne referim la harta digitală a 

Sectorului 5. În momentul de față nu există așa ceva. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

        De ce nu a trecut printr-o hotărâre a Consiliului Local sau astăzi să votăm și 

acel proiect. Nu știu cum ați găsit dumneavoastră tocmai această firmă? 

 

Dl Denis Cristian  

– Șef Serviciu Parcări Auto Reședință 

    Nu a fost trecut prin HCL. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Știu, a fost trecut pe încredințare, pe repede înainte. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Mulțumesc! Domnii consilieri, vă rog frumos, să supunem la vot acest proiect. 

Domnul secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

        Cine este pentru?  Împotrivă? Abțineri? 

    Punctul 5 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

atribuire și exploatare a locurilor de parcare de reședință de pe raza Sectorului 

5, aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București  a fost adoptat 

cu 17 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George Cristian, 

Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță 

George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 9 abțineri 

(Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin,  Danciu Ioan-Bogdan, Găină 

Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei care 

determină modul de derulare a activității de salubrizare și igienizare a terenurilor 

virane din Sectorul 5, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 312/15.12.2018, cu modificările ulterioare. 
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Dna Văcăriu Gabriela 

   Bună ziua! Sunt inspector la Direcția Tehnică și Verificări Edilitare și supunem 

atenției dumneavoastră aprobarea Metodologiei care determină modul de derulare 

a activității de salubrizare și igienizare  a terenurilor virane  din Sectorul 5. Practic 

sunt pașii de urmat pentru structurile care derulează și implementează activitățile 

oferite salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Întrebări? Dacă nu, să supunem la vot. 

  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

  Supun la vot- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

      Punctul 6 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei care 

determină modul de derulare a activității de salubrizare și igienizare a terenurilor 

virane din Sectorul 5, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor  Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 312/15.12.2018, cu modificările ulterioare a fost 

adoptat cu 17 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George 

Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, 

Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, 

Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 9 

abțineri  (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin,  Danciu Ioan-Bogdan, 

Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind solicitarea aprobării de către 

Consiliul General al Municipiului București a dării în folosință gratuită 

Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureștilor – Protoieria Sector V Capitală, 

de către Consiliul Local Sector 5, a terenului în suprafață de 1113 mp situat în 

Strada Antiaeriană nr. 6 (fost 38) Sector 5, identificat cu număr cadastral 215915 

în vederea construirii unui lăcaș de cult. Vă rog! 

 

Dna Bărbieru Elena  

Bună ziua! Sunt inspector la Serviciul Patrimoniu și supun atenției 

dumneavoastră un Proiect de hotărâre privind solicitarea aprobării de către 

Consiliul General al Municipiului București a dării în folosință gratuită către  
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Patriarhia Română a unui teren aflat în Strada Antiaeriană nr. 6 în suprafață de 1113 

mp. Având în vedere faptul că toate bunurile aparținând domeniului public de pe 

raza Municipiului București se află în proprietatea Municipiului București și în 

administrarea Consiliului Local, suntem nevoiți să cerem aprobarea către domniile 

lor pentru a ne acorda posibilitatea să dăm în folosință gratuită acest teren. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am o întrebare, dacă se poate? Aș vrea să știu, în ultimele douăsprezece luni 

câte astfel de terenuri au fost donate pentru creșe în Sectorul 5? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnul consilier, nu au fost donate, au fost atribuite de Consiliul General 

pentru a se face creșe. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Date spre folosință cu titlu gratuit. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

În ultimele șase luni, niciunul. Nu știu ce s-a întâmplat în trecut. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Domnul consilier, vă rog! 

 

Dl consilier Ilie Cătălin Andrei  

         Din câte știm noi, pe acest teren mai există o biserică și un centru socio-

cultural. Exact acolo. Nu? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

         Confundați, nu este acolo. 

 

Dl consilier Ilie Cătălin Andrei  

Pe proiectul de hotărâre sunt specificați cei 1113 mp și în adresa Patriarhiei 

au fost solicitați 3000 mp. Care este realitatea? Cât le alocăm, cât le dăm? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Aceștia sunt 1113 mp, probabil din măsurătorile cadastrale atât rezultă 

domeniu public. 
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Dl consilier Ilie Cătălin Andrei  

Nu că știm că terenul este mult mai mare. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

O fi mult mai mare, dar dacă atât a rezultat  domeniul public, atât au rezultat 

măsurătorile cadastrale. 

 

Dl consilier Ilie Cătălin Andrei  

  Am înțeles. Și pe în adresa Patriarhiei s-a solicitat un teren pentru biserică și 

centru socio-cultural. În proiectul de hotărâre s-a precizat doar pentru un locaș de 

cult. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

  Atât s-a putut, atât s-a dat. Biserica cere, dumneavoastră dispuneți. 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

         Bună ziua! Pentru terenul respectiv… nu face parte din terenurile care trebuie 

predate către guvern? Că adresa este aceeași, din câte am văzut. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

         Nu, nu se suprapun, cu siguranță. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

              Vă rog să treceți la vot, domnul secretar. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

  Supun la vot  Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 

          Punctul 7 - Proiectul de hotărâre privind solicitarea aprobării de către 

Consiliul General al Municipiului București a dării în folosință gratuită 

Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureștilor – Protoieria Sector V Capitală, 

de către Consiliul Local Sector 5, a terenului în suprafață de 1113 mp situat în 

Strada Antiaeriană nr. 6 (fost 38) Sector 5, identificat cu număr cadastral 215915 

în vederea construirii unui lăcaș de cult nu a fost adoptat, obținând 9 voturi pentru 

(Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină 

Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), 11 voturi împotrivă (Agafiței 

Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Kofod Helen Daniela, Ioniță George, 

Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin Vladimir, Pop Claudia 
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Ramona, Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 6 abțineri (Cârlogea 

George Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan). 

 

Din sală 

   Cine a inițiat proiectul? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

   Domnul Melnic care a solicitat punerea proiectului pe ordinea de zi. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei cu personalul 

împuternicit, pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 

569/16.07.2020, care va participa la activitatea de predare-primire a imobilelor 

identificate cu nr. MFP159738 și MFP159739. Vă rog! 

 

Dna Bărbieru Elena  

Aici este vorba despre Hotărârea de Guvern nr. 569/16.07.2020, prin care ni 

se retrage dreptul de administrare asupra a două terenuri, unul în suprafață de 

715.793 mp și celălalt în suprafață de 160.009 mp. Ni s-a înaintat o adresă de către 

Ministerul Apărării Naționale, prin care ni se cere componența Comisiei, astfel că 

supunem atenției dumneavoastră și votului componența acesteia pentru a o înainta 

Ministerului Apărării Naționale în vederea întocmirii protocolului de predare-

primire cu dumnealor, urmând ca apoi să supunem și protocolul de predare primire 

atenției și votului dumneavoastră. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dacă-mi permiteți, înaintea expunerii votului dumneavoastră, vreau să fac 

clarificări și cei care sunteți în primul mandat la Consiliul Local Sector 5 și cei care 

ați fost, știți prea bine că acest teren a fost atribuit printr-o Hotărâre de Guvern, 

Primăriei Sectorului 5 și s-au făcut o serie de împrumuturi și credite prin Banca 

Europeană de Investiții. Noi, avem ca și datorie, astăzi, 350.000 euro de plată pentru 

aceste studii. Este Hotărâre de Guvern, nu avem în plus decât să vă… Da, domnul 

Țigănuș, probabil că dumneavoastră știți mai bine… 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Apropo de punctul de pe ordinea de zi, anterior, Nihil Sine Deo și mai dau un 

citat celebru când aud de cultură și de spiritualitate, îmi vine să trag cu pistolul. 
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Cu privire la punctul în dezbatere, haideți să facem un pic de istorie, în 2008 acest 

teren se dă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5. 

 

Din sală 

În 2004… 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

În 2004, cu mențiunea pentru a fi construit prin sistemul A.N.L. În anul 

2017, dacă nu mă înșel, se scoate o altă hotărâre, prin care dă posibilitatea 

construcțiilor, prin orice mijloace financiare legal atrase, dacă nu mă înșală pe mine 

memoria. În anul 2020, în mod samavolnic, în Expunerea de Motive a Ministerului 

Apărării Naționale spune că nu s-a făcut nimic, ceea ce este o mare minciună. Pe 

zonă s-a făcut PUZ, s-au investit niște bani… 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Cum v-am spus, primăria are de dat astăzi 350.000 euro. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

S-au investit niște bani în vederea construirii unui cartier de locuințe. În 

Expunerea de Motive a Hotărârii de Guvern se spune că nu s-a făcut nimic, că s-a 

lăsat în paragină. Nu mai spun că tot terenul este folosit de unitățile militare să 

arunce gunoiul pe el. Nu le trebuie pentru instrucție. Vă spun în mod clar, nu le 

trebuie, în condițiile restructurării armatei române, mă rog, devenind o armată 

modernă integrată în NATO. Dar trecem și peste asta. Din câte îmi aduc eu aminte, 

domnule primar, s-a atacat în Contencios Administrativ, Hotărârea de Guvern. Care 

este stadiul? Nu mai am tangență și vreau să știu și eu care este stadiul. În adresa 

trimisă de unitatea militară, ne spune că dacă nu facem această comisie, ne atacă în 

Contencios Administrativ. Păi, să ne atace! Care este problema? Noi am atacat, de 

ce să nu ne atace și ei pe noi? Care este problema? De ce să piardă Consiliul Local 

al Sectorului 5 administrarea acestui teren? Ne văităm că nu avem terenuri. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Acel teren este și cel mai mare poluator de ambrozie la nivelul  Municipiului     

București. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Este adevărat, dar nu pentru că nu l-am întreținut. 
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Eu, ca ordonator principal de credite știu că acel teren este grevat de sarcini 

și am de dat, astăzi, 350.000 euro și dobânzile curg în continuare cu Banca 

Europeană de Investiții. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

  Ca atare, părerea mea este să respingem acest proiect. 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Am văzut, acum, că acțiunea a fost respinsă în primă instanță, relativ recent, 

acțiunea prin care a fost atacată Hotărârea de Guvern. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu s-a comunicat sentința. 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Ceea ce voiam să o întreb pe domnișoara de la patrimoniu - care este 

suprafața rămasă în continuare, în administrarea Sectorului 5 dintre cele transmise 

de-a lungul timpului, din 2004? În anul 2017 s-a făcut un soi de hotărâre de 

precizare, în fine… 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Luni dimineața aveți pe e-mail solicitarea dumneavoastră. Vă dați seama că 

nu avem exact, ce, câți metri pătrați, dar cu siguranță, luni este luată ca atare și vă 

rog, luni, domnule consilier și tuturor, ce a rămas… 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Este o promisiune fermă, domnule primar? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

       Este o promisiune publică, nu e fermă! 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Au mai fost și altele. Mulțumesc! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Curtea de Conturi a stabilit că au fost cheltuiți bani la târguri, prin Europa  și 

pe machete pentru proiecte pe acest teren. S-au cheltuit bani ilegal. S-au recuperat 

banii, cumva? 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

 Domnul Roșca, are legătură cu proiectul? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Are legătură cu proiectul, dar machetele constituiau viziunea domnului 

primar pe  acest teren. Daniel Florea le punea prin Franța, Tel Aviv, Germania, cu 

o echipă de câte 10-12 participanți din partea primăriei. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnul consilier, măsura Curții de Conturi este pusă în aplicare. Urmează 

să-și parcurgă cursul legal. Veți fi informați ca de fiecare dată de evoluția, nu 

dumneavoastră, toți consilierii vor fi informați de această evoluție. Nu face obiectul 

discuției acest subiect raportat… cert este că s-a discutat doar de acest teren. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Vă rog să supuneți la vot, domnul secretar. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 

Punctul 8 - Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei cu 

personalul împuternicit, pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 

569/16.07.2020, care va participa la activitatea de predare primire a imobilelor 

identificate cu nr. MFP159738 și MFP159739 a fost adoptat cu 17 voturi pentru 

(Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George Cristian, Ducuță Alexandru, 

Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-

Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-

Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 9  abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș 

Daniel Constantin,  Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și 

Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 
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Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea 

membrilor „Comisiei de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor”.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Mai întâi propunerile, după care buletinele și apoi trecem la următorul 

punct.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

    Propunerile, vă rog! 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Din partea grupului U.S.R.-PLUS îi propunem pe domnii consilieri Vladimir  

Naciu și Iustinian Roșca. 

 

Dna consilier Gorneanu Mihaela 

Din partea P.M.P. îl propun pe domnul consilier Ilie Cătălin Andrei. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Alte propuneri? Nu? Să se tipărească buletinele de vot. Noi vom trece la 

următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc! 

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea către 

Consiliul General al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului 

Local Sector 5, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 5 a imobilului situat în Calea Ferentari nr. 91, Sector 5, compus din teren 

și clădire. Dacă sunt intervenții? Doamna director vă rog frumos să prezentați 

proiectul. Mulțumesc! 

 

Dna director Titea Maria Cristina 

Bună ziua! Supunem atenției și aprobării dumneavoastră acest proiect de 

hotărâre privind solicitarea către C.G.M.B. prin Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliul Local 

Sector 5 a imobilului situat în Calea Ferentari nr. 91 în care funcționează cantina 

socială. Având în vedere necesitatea de a muta Centrul de la Asistență Socială, 

înțeleasă ca sub formă de acordare a beneficiilor sociale, respectiv de suplimentare 

sau de substituire a veniturilor individuale sau familiale, la Asistență Socială, 

înțeleasă ca acordare de servicii sociale într-un sistem integrat. Este evident că 

această cantină socială, în cazul în care dumneavoastră veți aproba acest proiect și 
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se vor finaliza demersurile în mod favorabil și la nivelul Consiliului General, va 

reprezenta un serviciu de suport material pentru persoanele defavorizate. Având în 

vedere și obiectivul nostru de a reduce situațiile de neglijență alimentară. Temeiul 

legal în baza căruia solicităm această transmitere din administrarea Consiliului 

General în administrarea Consiliului Local este reprezentat de art. 294 din Codul 

Administrativ. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Mulțumesc! Dacă sunt intervenții? 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Mă scuzați dar, acum, nu funcționează acea cantină acolo? 

 

Dna director Titea Maria Cristina 

   Acum funcționează. Este în administrarea Consiliului General al 

Municipiului București, respectiv a Direcției Generale de Asistență Socială, însă 

dumnealor se confruntă cu niște probleme bugetare, au în vedere închiderea acestui 

serviciu. Actualmente, pot să vă spun că această cantină socială deservește un 

număr de 255 de persoane care au domiciliul pe raza Sectorului 5. Dacă veți fi de 

acord, bineînțeles, și vom obține aprobare și de la Consiliul General, într-o ședință 

ulterioară a Consiliului Local, vom prezenta un proiect prin care vom supune 

atenției dumneavoastră și aprobării Regulamentul de Organizare și Funcționare, 

plecând atât de la Legea cadru a asistenței sociale, cât și de la Legea nr. 208/1997 

privind cantinele de ajutor social. Mai vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, în 

acest moment, conform unei Hotărâri de Guvern, cuantumul alocației de hrană 

stabilit pentru consumul în cazul acestor unități de tip cantină socială este de 12 

lei/zi pe persoană. La nivelul Consiliul General al Municipiului București a fost 

aprobată o hotărâre prin care s-a stabilit valoarea acestei alocații de hrană la suma 

de 18 lei/zi. Bineînțeles că dumneavoastră veți avea libertatea să aprobați sau nu 

propunerile pe care le vom face noi. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Am o întrebare, doamna director! Această cantină nu funcționa cu fonduri 

care vin direct de la Guvern către… 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu, cu fonduri direct de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului 

București. 
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Dl consilier Țigănuș Marian 

Cantina din Ferentari. Problema care se pune, la ora actuală ea este bugetată 

de…? 

 

Dna director Titea Maria Cristina 

De Consiliul General… 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

De consiliul General cu fonduri venite de la Guvern sau pe bugetul local? 

 

Dna director Titea Maria Cristina 

Pe buget local. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Eu aveam o altă informație. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

De aceea vor să o închidă, dar nu aș fi fost de acord pentru că am avut o discuție 

directă cu cei de la Protecția Copilului de la Primăria Capitalei, la nivel de director. 

Mi s-a spus că Primarul General intenționează să închidă această cantină și atunci 

am făcut solicitarea, știind că în această cantină mănâncă peste 250 de persoane, 

locuitori ai Sectorului 5. Am zis ok, ne dați nouă și vom vedea cum ne descurcăm, 

dar nu putem să lăsăm 250 de oameni care mănâncă zilnic acolo și știți prea bine, 

cantina este de ani și ani pe acel loc și sunt oameni care sunt dependenți, efectiv, de 

acea hrană. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Mulțumim, doamna director! Dacă nu mai sunt intervenții, vă rog să supuneți 

la vot, domnul secretar. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

         Punctul 10 - Proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul 

General al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială 

a Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local 

Sector 5, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

5 a imobilului situat în Calea Ferentari nr. 91, Sector 5, compus din teren și 
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clădire a fost adoptat cu 17 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, 

Cârlogea George Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin 

Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, 

Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop 

Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-

Niculae) și 9 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin,  Danciu 

Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru 

George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Domnul Ducuță, vă rog frumos! Vreți să luați cuvântul. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Trebuie să-i răspund exact cum a spus și onorabilul meu coleg, domnul 

Țigănuș că răspunde la un atac la persoană, un coleg de la PSD a făcut un atac la 

un grup politic, în speță PNL. Nu, am votat… 

 

Dl consilier Matei Ion 

Eu m-am referit la USR, dacă sunteți de la USR? 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Nu, suntem în coaliție la guvernare. Suntem în coaliție la guvernare și susținem 

Primarul Capitalei. Haideți să nu facem un dialog, așa cum colega dumneavoastră 

de lângă banca dumneavoastră a spus să nu facem dialog, e bine să-mi lăsați dreptul 

la cuvânt. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Știu că la PSD nu prea se folosesc 

lucrurile acestea. Cu adevărat, sunteți sociali democrați și aici vorbim de o cantină 

socială, în care oamenii nevoiași din sector mănâncă acolo. Noi vă mulțumim 

pentru sprijinul dat și sper ca domnul primar și executivul primăriei să găsească 

sursa de finanțare și să finanțeze această cantină în continuare. Primarul Nicușor 

Dan, nu este al PNL-ului, nu este al USR-ului este al tuturor bucureștenilor. Asta 

v-o garantez, nu așa cum era cu doamna Firea. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Dacă îmi permiteți! Vă rog, doamna președintă! Vreau un drept la replică. Îi 

reamintesc prea-stimabilului meu coleg că lumea se duce și la biserică și noi 

mulțumim pentru sprijinul acordat pentru darea unui teren pentru biserică.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 
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Nu toată lumea merge la biserică, domnul Țigănuș. Sunt care nu merg la 

biserică. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

La biserică se duce, domnule consilier, în clipa în care nu are ce mânca și se 

roagă la Dumnezeu, dar când cineva le oferă și le ia de la gură. Asta-i politica 

domnilor! E frumoasă. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Supărarea colegilor noștri de la PSD este că nu am votat acel punct pentru 

biserică. Sunt credincios, culmea că am două locuințe și amândouă sunt, cred că la 

douăzeci de metri de două biserici. Amândouă monumente istorice. Cu adevărat mă 

duc la biserică în fiecare duminică, fiindcă bunicul meu era preot și m-a învățat să 

merg la biserică, dar asta nu înseamnă că am votat împotriva acestui proiect dintr-

un singur punct. Nu am luat cuvântul atunci, dar vă spun acum. Nu avem creșe în 

sector, nu avem grădinițe în sector, nu avem o bucată de 2500 mp pentru a construi 

aceste edifici, creșe și grădinițe. Dacă avem unde să-i creștem, se vor duce garantat 

și la biserică pentru că sunt creștini-ortodocși. Vă mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 11 -  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului 

de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Doamna director, vă rog să luați 

cuvântul! 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Vreau eu să iau cuvântul, înainte, doamna președinte! 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Nu, înainte se prezintă proiectul, după care se ia cuvântul. Vă rog, doamna 

director! 

 

Dna director Titea Maria Cristina 

Din analizele pe care le-am efectuat la nivelul instituției a reieșit necesitatea 

de a modifica Organigrama pentru a îmbunătății structura instituției, cu atât mai 

mult cu cât trebuie să punem în aplicare și o prevedere a Hotărârii Consiliului Local 

nr. 07/28.01.2021 și o să-mi permit să dau citire articolului 5 din această hotărâre a 

Consiliului Local: Consiliul Local Sector 5, prin DGASPC Sector 5 va înființa 
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Centrul de tip Respiro pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități, modificând în acest 

sens organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale 

DGASPC Sector 5 în cazul în care cererea de finanțare va fi aprobată. Vă aduc la 

cunoștință că cererea de finanțare a fost aprobată, în data de 22 martie am semnat 

cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități Copii și 

Adopții, cererea de finanțare nerambursabilă. În mod obligatoriu, dacă vrem să 

obținem această finanțare trebuie să înființăm acest Centru în structura Direcției 

Generale. De asemenea, având în vedere toate constrângerile bugetare și situația 

dificilă pe care o știm, propunerea pe care noi am făcut-o, propunerile noastre care 

se regăsesc în această nouă organigramă, au condus la reducerea numărului total de 

posturi. Vreau să vă aduc la cunoștință că în acest moment, funcționăm cu o 

structură care are prevăzut 1189 de posturi. Posturile prevăzute pe această nouă 

organigramă sunt pe un număr de 1858. Am înființat, într-adevăr, o nouă direcție 

suport pe lângă cele două de specialitate, respectiv de respectare a drepturilor 

persoanelor adulte și de protecție a drepturilor copilului. Această direcție suport 

este cea administrativă, dar vreau să vă aduc la cunoștință faptul că instituția noastră 

gestionează în sector un număr de 17 locații în care ne desfășurăm activitatea, 

inerent în toate aceste locații pot apărea oricând probleme administrative și de 

întreținere. Cei patru salariați care actualmente își desfășoară activitatea în cadrul 

Serviciului Administrativ, realmente nu pot face față tuturor sarcinilor de serviciu. 

Toate celelalte modificări se regăsesc în Raportul de Specialitate, patru servicii din 

cadrul instituției au fost restructurate și au devenit  birouri, la solicitarea și la 

recomandarea autorităților care ne coordonează metodologic, am înființat și alte 

servicii sau birouri, respectiv la recomandarea Agenției Naționale a Funcționarilor 

Publici, am înființat Biroul de Relații cu Publicul. Ca urmare a unei misiuni de 

control, desfășurată la nivelul instituției de către Corpul de Control al Autorității 

Naționale pentru Dreptul Persoanelor cu Dizabilități Copii și Adopții, am ajuns la 

concluzia că este necesar să înființăm serviciul Management de caz, copii având în 

vedere că cinci salariați au instituției au primit amendă, întrucât nu au putut să 

gestioneze în mod corespunzător dosarele pe care le aveau în evidență. Și de ce nu 

au putut să gestioneze în mod corespunzător aceste dosare, pentru că legea prevede 

un număr maxim de cincizeci de dosare pe care ar  trebui să le gestioneze un 

manager de caz. În cazul nostru, la Direcția de Asistență Socială Sector 5, un 

manager de caz are în evidență și trebuie să gestioneze, în medie, nouăzeci de 

dosare. Este evident că nu poate să le gestioneze  în mod corespunzător. De 

asemenea, având în vedere solicitările... o altă modificare importantă, pe care vreau 

să vi-o aduc la cunoștință, se referă la suplimentarea numărului asistenților 
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personali pentru persoanele cu dizabilități. Avem deja, în evidență, un număr de 44 

de cereri pe care consider că este necesar să le soluționăm în mod favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Aveți vreo intervenție? Dacă nu vrea nimeni, vă rog frumos să supuneți la 

vot, domnule secretar! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului 

de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a fost adoptat cu 15 voturi pentru 

(Agafiței Gheorghiță, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu 

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, 

Pop Claudia-Ramona, Iofciu Ion, Roșca Iustinian și Șerban Andrei-Bogdan), 1 vot 

împotrivă (Bîrsan Mihai) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel 

Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, 

Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae). 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mulțumim! Punctul 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor  

care stau la baza programelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local, 

prin Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru anul 2021. 

Domnule director? Dacă sunt discuții, din partea consilierilor, ca să mai câștigăm 

din timp.  

 

Dl director Voicu Silviu Cristian 

Bună ziua! Având în vedere că recomandarea Curții de Conturi a fost 

adoptarea acestor ghiduri vin astăzi, în fața dumneavoastră, cu trei formaturi de 

ghiduri: unul pe legea 51/1998 (Ordonanța nr. 51 din 11 august 1998 privind 

îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale), unul pe legea 350/2005 (Lege nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind 

regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes general) și unul pe 69/2000 (Lege nr. 69 din 28 aprilie 

2000educației fizice și sportului), pentru a închide măsurile Curții de Conturi și 

pentru a putea susține zona culturală grav afectată prin fonduri nerambursabile puse 

la dispoziție de către Primăria Sectorului 5 prin Centrul Cultural „Ștefan Iordache”.   



41 
 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Aveți intervenții? Dacă nu, la vot! Vă rog frumos să votăm.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor  care stau la 

baza programelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local, prin Centrul 

Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru anul 2021 nu a fost adoptat, 

obținând 6 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Ilie Cătălin Andrei, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 8 voturi 

împotrivă (Ducuță Alexandru, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona și 

Roșca Iustinian) și 12 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan,  Găină Maria, Lazarov 

Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mulțumim! Punctul 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Calendarului manifestărilor culturale ale Centrului Cultural și de Tineret Ștefan 

Iordache pentru anul 2021. Dacă avem discuții?  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Am vrea să știm dacă acest calendar a fost elaborat în urma unei consultări 

publice și în ce măsură s-a ținut cont de strategia culturală a sectorului? Și dacă 

măcar una dintre propuneri vine din partea locuitorilor Sectorului 5? Nu mai 

spunem: cum pot fi organizate evenimente când suntem în prim val trei al 

pandemiei? E ceva așa... de noaptea minții. Cei de la Centrul cultural trăiesc într-o 

altă lume.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dacă îmi aduc aminte, a fost un punct, pe ordinea de zi, privind curțile 

școlilor, nu? Aceeași dezbatere. Este logic, domnule Bîrsan că aceste evenimente 

nu se pot face decât în cadru legal, dar nu stăm atunci să votăm. Când se poate legal, 

se vor organiza, când nu, nu se fac, e clar.  

 

Dl director Voicu Silviu Cristian 
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O să-i răspund, domnului Bîrsan, dacă îmi permiteți. Deja am impresia că 

există o problemă cu Centrul Cultural și o să vă spun și de ce: ceea ce nu ați votat, 

dumneavoastră înainte, era o măsură a Curții de Conturi ce trebuia implementată. 

Nu știu dacă ați votat împotriva mea, împotriva... dar ați votat împotriva legii. 

Trecând peste, o să-i explic domnului consilier acum... 

 

Din sală 

Care lege? 

 

Dl director Voicu Silviu Cristian 

Legea aplicată conform Curții de Conturi și a măsurilor acesteia pentru 

adoptarea Ghidurilor pe  fonduri nerambursabile. Nu înțeleg întrebarea.  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Nu cred că Curtea de Conturi impune aprobarea de Ghiduri. Asta e...  

 

Dl director Voicu Silviu Cristian 

Îmi cer scuze! Măsura Curții de Conturi, atât măsura lăsată de ei... și aveți la 

dispoziție, așa cum mi-ați cerut data trecută, am făcut două informări către consiliu. 

Una în ceea ce privește închiderea măsurilor Curții de Conturi; iar cealaltă, în ceea 

ce privește raportul de activitate al Centrului Cultural în 2019-2020.  

 

Dl consilier Ploscaru George Alexandru 

Nu are nicio legătură.  

 

Dl director Voicu Silviu Cristian 

Cum nu are nicio legătură? Stați un pic că discutăm despre raportul Curții de 

Conturi care este pus pe site-ul Primăriei, este public, la care aveți acces și 

dumneavoastră și o să vedeți că una dintre recomandări este asta.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Da, domnule director, în mare aveți dreptate, dar nu în totalitate. 

Recomandarea nu înseamnă obligare sau obligativitate, ca să știți lucrul ăsta (unu 

la mână). Doi la mână, chiar aveți o problemă, din punctul meu de vedere datorită 

culturii. Nu numai că iubesc cultura, dar mă implic foarte mult în aceste programe 

și calendare de cultură datorită fetei mele, ca să nu am probleme acasă.  

Din păcate, mă așteptam, și vă mulțumesc că ați venit la Comisia de Buget 

pe care o prezidează domnul Roșca, atunci am putut să discutăm, mă așteptam că 
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în afară de aceste ghiduri, pe această pandemie să faceți niște materiale în care... 

totuși, cultura înseamnă istorie.  

Mi-ați explicat numai de teatru, am jucat un pic de... v-am întrebat cine este... 

dacă știți sau îl cunoașteți pe unchiul lui Constantin Tănase? Era 29 martie. „Nu 

este unchiul lui Constantin Tănase, (trebuia să îmi răspundeți) este unchiul lui 

Caragiale”. Este cel care a făcut primul teatru național în România. Pe 29 martie, 

atunci am discutat împreună. Ca să știți. Primul teatru național din România s-a 

făcut la Iași, domnule Agheorghisei, ca să știți lucrul ăsta. Și asta înseamnă cultură 

și este bine să învățăm copii noștri despre originea culturii noastre.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

De cine vorbești mai exact?  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

De Constantin Caragiale vă spun. Constantin Caragiale a înființat primul 

teatru național la Iași, pe 29 martie. Și întrebarea mea a fost: dacă „îl cunoașteți și 

dumneavoastră?” „Da, ai dreptate” nu are vorba de Tănase, era vorba de Caragiale. 

Pentru funcția pe care o aveți cred că era normal să cunoașteți măcar acest lucru 

simplu, banal, când îmi spuneți de trupe de teatru, ca să știți.  

Calendarul, din păcate îmi mențin... atunci mi-ați explicat niște lucruri. În 

80% eram de acord cu ele, o singură problemă o am, cu adevărat, în timpul 

pandemiei, cred că este important pentru Consiliul Local să ne îndreptăm către 

siguranța cetățenilor, către școală. Știu că și cultura dumneavoastră, și în momentul 

în care veți demara cred că puteți să veniți cu un proiect atunci și cu un calendar 

clar în momentul în care putem să facem activități culturale. Eu așa o văd! Nu am 

nimic împotrivă calendarului dumneavoastră, dar nu este momentul acestui proiect.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Atât punctul 12, cât și punctul 13, grupul U.S.R.-PLUS nu le vor susține 

dintr-un simplu motiv: nu avem buget aprobat. A aproba un calendar de evenimente 

fără a fi însoțit de sume, înseamnă sinucidere, din punctul nostru de vedere.  

A aproba programe, sau ce era la 12, nerambursabile din banii bugetului 

Sectorului 5, cei care primesc nu rambursează. De asta am votat așa. Nu avem nimic 

cu cultura. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Da, domnule director, e în regulă. Am înțeles! Executivul lucrează. 

Dumneavoastră sunteți cei care puneți în aplicare sau nu, proiectele de hotărâri la 
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inițiativa executivului. Deci, am înțeles, aveți parte dreptate, parte... dar nu 

dezbatem acum, eu nu dezbat politic. Aveți dreptate! Ok! Votul vă aparține. Eu 

trebuia să le retrag, nu le putem retrage, așa că putem vota abțineri sau cum 

considerați dumneavoastră.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului 

manifestărilor culturale ale Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache 

pentru anul 2021 nu a fost adoptat, obținând 4 voturi pentru (Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Iofciu Ion și Șerban Andrei-Bogdan), 8 voturi 

împotrivă (Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian, Zamfirescu Leonard-Niculae, Bîrsan Mihai 

și  Agafiței Gheorghiță) și 14 abțineri (Pop Claudia-Ramona, Gorneanu Mihaela, 

Ilie Cătălin Andrei,  Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-

Bogdan,  Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, 

Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și 

Ducuță Alexandru).  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mulțumim! Trecem mai departe – punctul 14 - Proiect de hotărâre privind 

transferul a 40 de panouri cu ecran grafic.  

 

Dl director Voicu Silviu Cristian  

Proiectul este mai mult decât atât, vorbim despre panourile din stațiile S.T.B. 

și aveam propunerea de a trece în administrarea Direcției Administrative din cadrul 

Primăriei Sectorului 5, deoarece, la momentul acesta Centrul Cultural nu are 

personal care să facă mentenanță. Ele sunt doar 20, Primăria deținând alte 40 prin 

aceeași direcție, am dorit o reîntregire.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă rog frumos să trecem la vot, domnule 

secretar! 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind transferul a 40 de panouri cu ecran 

grafic a fost adoptat cu 14 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Ducuță 

Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, 
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Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-

Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și 

Șerban Andrei-Bogdan) și 12 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, 

Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, 

Caietului de Sarcini, Modelului de Cerere de înscriere, Contractului de 

Închiriere și a Procesului Verbal de predare – primire, pentru închirierea prin 

licitație a căsuțelor din lemn, situate pe raza Sectorului 5 , aflate în proprietatea 

Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”. Discuții, dacă sunt?  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Câte căsuțe sunt? Unde sunt amplasate? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Sunteți locuitor al Sectorului 5 și v-ați plimbat cumva prin parc? E adevărat, 

nu aveați timp să numărați căsuțe, dar sunt în Parcul Sebastian.  

 

Dl director Voicu Silviu Cristian  

Și în Humulești, să știți că mai sunt, domnule Primar.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Câte sunt, domnule?  

 

Dl director Voicu Silviu Cristian  

Astăzi, în Parcul Sebastian sunt șapte căsuțe, în Humulești avem aproximativ 

trei.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

De ce sunt „aproximativ”? Sunt trei sau sunt trei? 

 

Dl director Voicu Silviu Cristian  

Sunt trei! Voiam să completez... mai avem în depozit alte douăzeci de căsuțe. 

Ele nu sunt funcționale, la acest moment, dar ne dorim să le transformăm în căsuțe 

funcționale și să le putem închiria.   
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Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mulțumim! 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Care sunt veniturile acestor căsuțe?  

 

Dl director Voicu Silviu Cristian  

1200 de lei/căsuță este propunerea noastră. Propunerea este de licitație 

publică, cu strigare, ceea ce înseamnă că pasul de licitație crește cu 200 de lei/etapă. 

Prețul de plecare este la 1200. Nu scade!  

 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Acum, căsuțele aduc venituri?  

 

Dl director Voicu Silviu Cristian  

Nu, nu au adus venituri. Ele au fost ocupate abuziv. Am eliberat căsuțele 

astfel încât să le putem pregăti de închiriere.  

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Și abuzivii?  

 

Dl director Voicu Silviu Cristian  

Au plecat acasă.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mulțumim! Vă rog frumos, să trecem la vot, domnule secretar! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, 

Caietului de Sarcini, Modelului de Cerere de înscriere, Contractului de 

Închiriere și a Procesului Verbal de predare – primire, pentru închirierea prin 

licitație a căsuțelor din lemn, situate pe raza Sectorului 5 , aflate în proprietatea 

Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” a fost adoptat cu 26 voturi 

pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, 

Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, 

Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei 
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Ion, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop 

Claudia-Ramona, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-

Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Felicitări, vă așteptăm la căsuțe! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Problema e - nu că i-a ieșit domnului director, problema este că s-a trezit 

P.S.D.-ul din somn.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Păi... vor și ei căsuțe.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Să știți că am luat energizante și nu dormim. Am băut Redbull fiecare și nu 

dormim.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Vedeți să nu vă dea aripi.  

 

 Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Vă mulțumesc! Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

încheierii actului adițional nr. 4 la contractul de închiriere nr. 39/14.04.2020 

dintre S.C. Electromagnetica S.A. și Grădinița Electromagnetica. Doamna 

director! 

 

Dna director Nedelcu Roxana Elena  

Bună seara! Conducerea Grădiniței Electromagnetica solicită Consiliului 

Local aprobarea încheierii actului adițional nr. 4 la contractul de închiriere nr. 

39/14.04.2020. Prevederile actului adițional sunt referitoare la utilitățile care vor fi 

facturate, de acum înainte, de societatea Electromagnetica, odată cu finalizarea 

lucrărilor și darea în funcțiune a clădirii.  

Pentru utilități, chiriașul, adică grădinița, va plăti contravaloarea serviciilor 

de canalizare, apă, energie termică și energie electrică la prețurile pieței libere 

conform consumurilor înregistrate de contoarele individuale.  
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În ceea ce privește salubrizarea, care înainte se factura către 

Electromagnetica, societatea a renunțat la plata acestui serviciu, urmând ca 

grădinița să facă contract cu operatorul de salubrizare de pe raza Sectorului 5, și 

totodată, societatea comercială a renunțat la cheltuielile aferente întreținerii și 

exploatării liftului, acestea fiind asigurate gratuit de către societate. Vă mulțumesc! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului 

adițional nr. 4 la contractul de închiriere nr. 39/14.04.2020 dintre S.C. 

Electromagnetica S.A. și Grădinița Electromagnetica a fost adoptat cu 26 voturi 

pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, 

Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, 

Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei 

Ion, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop 

Claudia-Ramona, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-

Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Felicitări! Punctul 17 - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la 

H.C.L. Sector 5 nr.16/28.01.2021 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. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Propuneri.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Propunerile, da, mă scuzați!  

 

Dl consilier Ploscaru George Alexandru 

Noi ne menținem propunerea, ca la ședința de data trecută, și anume domnul 

Agheorghiesei Emil.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 
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Ok! Domnul Agheorghiesei Emil. Domnul Mălăelea?  

 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

Și noi ne menținem propunerea: domnul Alexandru Ducuță.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mulțumim! 

 

Dl consilier Matei Ion 

Am și eu o întrebare: repartiția Consiliilor de Administrație s-a făcut după un 

algoritm, deoarece atunci s-a împărțit la 26, iar acum se împarte la 25. În condițiile 

în care, noi, data trecută, grupul P.S.D. am cedat un loc, considerăm că acel loc pe 

care l-am cedat atunci să îl avem acum. Că altfel cei de la P.N.L. sau care... o să ia 

tot, nu?   

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu, domnule consilier, aveți perfectă dreptate.  

 

Dl consilier Matei Ion 

Mă bucur! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

La începutul consiliului s-a votat, cum ați spus, după un algoritm, numai că 

algoritmul ăsta, după cum vedeți, și în politică, nu se mai respectă. Scapă cine poate. 

Noi nu putem să impunem, dacă locul nu este ocupat, consiliul, în înțelepciunea lui, 

votează pe cine propune și așa mai departe.  

 

Dl consilier Matei Ion 

Pe fiecare consiliu de administrație?  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

La ce este liber acum, nu? Ce s-a liberat acum. Restul rămâne algoritmul de 

la început.  

 

Dl consilier Matei Ion 

Numai. Algoritmul s-a dus.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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Asta zic, dar acum s-au eliberat două locuri, sau câte sunt? 

 

Dl consilier Matei Ion 

Patru. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Patru. Și se propun înlocuirea acelor... 

 

Dl consilier Matei Ion 

Pentru fiecare... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am și eu un amendament pentru această propunere. Ținând cont că locurile 

care au fost eliberate au aparținut grupului parlamentar P.N.L., propun ca ele să 

rămână grupului parlamentar P.N.L. Însărcinarea acestui amendament, mă bazez pe 

algoritmul agreat, prin tragere la sorți, și s-au tras locurile pentru grupul 

parlamentar, iar partidul și-a repartizat, ulterior oameni.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Într-o normalitate aveți perfectă dreptate. Și vă susțin. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Propun ca amendament...  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu, nu. Dacă locurile... dacă în acel algoritm ne-am înțeles cu toții și s-au 

repartizat consilierii în baza algoritmului și au plecat, de exemplu, doi liberali, 

liberalii ar fi normal să își ocupe locurile. Nu vă afectează odată ce s-a împărțit acel 

algoritm. Propunerea domnului Roșca mi se pare de bun simț. Eu nu pot să decid, 

decât îmi dau cu părerea.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Propun acest amendament să fie supus la vot, doamna președinte. 

 

Dl consilier Matei Ion 

În condițiile astea... sunt consilieri de la P.N.L., deci, ei fiind în număr de 

șase, care, în loc să facă parte din patru consilii de administrație ei vor avea câte 

cinci.  
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Așa a fost împărțeala la început.  

 

Dl consilier Matei Ion 

Nu, nu, nu. Nu a fost așa. S-a împărțit... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Bine, bine. Cel mai bine... domnul Roșca a venit cu un amendament, 

dumneavoastră aveți un amendament și se fac propuneri. Votul va decide. E vot 

secret.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Întâi supunem la vot amendamentul domnului Roșca, și după care... 

 

Dl consilier Matei Ion 

Nu există amendament. Propunere! 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Păi, a venit cu un amendament, domnul Roșca.  

 

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

A propus amendamentul ca să nu se mai... să desemneze liberalii, dar și acea 

desemnare se face tot prin vot. Ca să știți.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Domnule Ducuță, vă ascult! Îl lăsăm pe domnul Ducuță, după care 

continuăm. Să fie ultima intervenție. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Am văzut că domnul primar, înaintea ședinței ordinare, a invitat toți cetățenii 

să vizioneze această ședință de consiliu, pe pagina de Facebook, și îmi doresc din 

suflet ca toți cetățenii să vizioneze această ședință de consiliu pe pagina de 

Facebook, a Primăriei Sectorului 5.  

În felul aceasta află că, câteodată, colegii mei, de la P.S.D. se contrazic 

singuri. Mai devreme, domnul Țigănuș spunea că dânsul a făcut școala „când se 

făcea școală”... 
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Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu am exprimat așa ceva. 

  

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Ați zis așa ceva. Că ați făcut o școală... 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Am zis de facultate. Este cu totul altceva!  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Da, o facultate foarte bună, nu ca acum. Și cu adevărat sunt sigur că... 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu am zis „ca acum”. Nu mai interpretați vorbe. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Bun. O să ne uităm pe... și sigur cetățenii sigur au văzut. Nu vreau să vă 

reinterpretez și chiar v-am felicitat ca ați făcut o facultate în acele vremuri. Una 

onorabilă, din punctul meu de vedere! Dar, și acum, eu am încredere în învățământ 

și aici vorbim din cele patru locuri care au fost negociate împreună cu colegii din 

P.S.D., U.S.R., P.P.U. (s-l) și P.M.P. Am stat cu toții la masă, am dat câte o 

reprezentare la fiecare partid în parte. Aceste locuri aparțineau, în acea negociere, 

Partidului Național Liberal, care sunt sigur că are capacitatea și puterea, mai ales la 

liceul Lazăr, pe care dumneavoastră îl vreți foarte mult, să aducă un aport și un plus 

valoare. Da? Pentru asta ne menținem în continuare propunerea, cu un consilier și 

în speță, cu persoana mea în cele patru consilii pe care le-au avut repartizate domnul 

Mălăelea și ar fi bine să recunoașteți că așa ați negociat, inclusiv grupul 

dumneavoastră de consilieri.  

Vă ascult! Acum putem să facem un mic dialog.   

 

Dl consilier Matei Ion 

S-a împărțit atunci la douăzeci și șase. Da? Acum s-a împărțit la douăzeci și 

patru.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Din algoritmul dumneavoastră dispare un consilier, din ce înțeleg.  

 

Dl consilier Ploscaru George Alexandru 
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Nu. Se referea la viceprimari.  

 

Dl consilier Matei Ion 

Viceprimarii nu fac parte din Consiliile de Administrație.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Bun! Vă întreb altceva: când a dispărut domnul Mălăelea...  

 

Dl consilier Matei Ion 

Se împarte de douăzeci și patru.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Dispare și domnul Mălăelea, deci, noi nu avem nici viceprimari, nici 

reprezentanții... pe scurt, P.S.D.-ul vrea și viceprimarii și reprezentanții și... am 

înțeles de ce ați votat la căsuțe, că vreți căsuțe. Asta nu zic, nu! De acord cu 

dumneavoastră, dar chiar tot?  

 

Dl consilier Matei Ion 

Am cedat un loc atunci? Voi aveți mai mult?  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Am mândrie, că totuși fata mea a fost șefă de promoție, la Lăzăr, nu o să 

cedez aceste posturi în cadrul Consiliului de Administrație fiindcă doresc binele 

învățământului la nivel de sector. Mulțumesc!  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Domnul Roșca, vă rog frumos să reveniți... să reluați amendamentul 

dumneavoastră, să îl supunem la vot după care vom supune proiectul. Domnule 

Matei, vă rog frumos să luați loc. Domnul Roșca!  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Am zis să vă atrag atenția, domnilor consilieri. Indiferent ce amendamente, 

indiferent dacă Partidul Liberal va solicita locurile care au fost negociate, se vor 

face aceste propuneri și se vor vota pe listă. Deci... se vor face buletine de vot... 

deci tot la vot vom ajunge, că în moralitatea dumneavoastră, respectați sau nu, acel 

algoritm este doar treaba dumneavoastră care va rezulta în urma votului, dar, 

indiferent... amendamentul se face de amorul artei pentru că tot la vot se va ajunge.  
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Propuneți, domnule Ducuță, dumneavoastră sunteți propus să fiți în cele 

patru, la fel - fiecare formațiune politică dacă vrea, sau renunță, sau veți fi singurul 

pe listă, dar acea listă de vot trebuie să fie.  

E clar, deci, amendamentul nu-și are rostul. Au rost doar propunerile și ce 

veți vota dumneavoastră.  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Să trecem la vot!  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Domnule Roșca, vă ascult! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Amendamentul își are rostul pentru a reglementa niște proceduri pe care le 

stabilim și nu le reluăm de fiecare dată, cum vrea o parte, sau alta.  

Cred că odată alocată o funcție, o funcționalitate cuiva ea trebuie să rămână 

și să gestioneze cum trebuie. Din acest motiv, îmi mențin amendamentul care poate 

fi aprobat sau nu, prin care, în cazul de față, locurile vacante sunt alocate partidului 

care le-a avut anterior, adică P.N.L.   

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Deci, vă rog frumos să supuneți la vot acest amendament.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Ok! 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Vă rog frumos să supunem la vot acest amendament. Supunem la vot, 

domnule Secretar.  

 

Dl consilier Matei Ion 

Păi, dar nu e legal, nu înțelegeți?  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Odată ce un consilier spune... dumneavoastră îi avizați legalitatea prin votul 

dumneavoastră. Deci, prin votul dumneavoastră... 

 

Dl consilier Matei Ion 
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Și în cazul ăsta, mai votează nominal?  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnule consilier, după aceea se fac numirile, normal, ce spuneți 

dumneavoastră.  

 

Dl consilier Matei Ion 

Păi, amendamentul ăsta tocmai ce... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnule consilier, dacă dumneavoastră expuneați un amendament, eram 

obligați să îl supunem la vot. Legalitatea o dați prin votul dumneavoastră.  

 

Dl consilier Matei Ion 

În condiția în care trece amendamentul, se mai votează nominal?  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Normal că se votează nominal.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Se va respecta amendamentul, bineînțeles! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Amendamentul nu-și are rostul. Nu putem vota un amendament fiindcă s-ar 

îngrădi, într-un fel, votul.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Eu am încercat să vă explic, prima dată, acest lucru, dar la fel, nu pot, odată 

ce dumneavoastră solicitați, indiferent de coloratură, sau cum vă numiți 

dumneavoastră, orice amendament venit din partea unui consilier trebuie supus 

votului. Că este legal, că nu este legal, votul dumneavoastră legalizează sau nu 

legalizează. Că ne va explica...  

La început am zis că nu este bun, domnul consilier a zis „e dreptul meu, 

trebuie să-l supuneți votului, că îl votați, sau nu”. Este o obligativitate și o 

normalitate în ceea ce privește evoluția consiliului local.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 
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Dacă îmi permiteți, doamna președinte. Mulțumesc! Îi mulțumesc colegului, 

domnului Roșca, pentru acest amendament, numai că, eu, din păcate, din partea 

grupului P.N.L. nu pot să îl susțin și mă voi abține, și de aceea, l-aș ruga, dacă se 

poate să-l retragă dintr-un singur motiv. Aș prefera să vadă cetățenii Sectorului 5 

cum grupul P.S.D. nu vor să reîntregească aceste Consilii de Administrație la cel 

mai important liceu din sector, și la încă trei școli foarte importante.  

 

Dl consilier Matei Ion 

Dar ce legătură are? Noi avem acolo un consilier.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Vreau vot secret! Grupul P.N.L. va susține votul secret. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Păi, vot secret va fi oricum.   

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Sunt deschiși orice formațiune politică să își depună candidatura.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Votul este secret. Chiar dacă domnul Ducuță apare singur pe listă și nu e 

nicio altă propunere, tot secret. Îl amendați sau nu îl amendați la vot.  

 

Dl consilier Ploscaru George Alexandru 

Eu zic să se pună cele două propuneri pe buletinul de vot. E cel mai corect! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Asta era cea mai simplă... 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Domnul Roșca, vă retrageți amendamentul? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Doamnă președinte, domnul secretar nu a argumentat nelegalitatea sau 

ilegalitatea acestui amendament. Aș vrea argumente.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  
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Am spus că acest amendament, dacă ar fi adoptat, ar îngrădi alte candidaturi. 

Ori, nu se îngrădește niciun fel dreptul unui consilier de a candida la aceste Consilii 

de Administrație. Chiar dacă este vot secret, ulterior, acest... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Algoritmul - și mă scuzați domnule secretar - a fost negociat politic. 

Negocierea politică nu se încadrează în nicio lege.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

N-are nicio prevedere legală, da! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ok! Retrag amendamentul. Mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Vă mulțumim! Prin urmare, avem propuneri: domnul Ducuță, din partea 

P.N.L. și domnul Agheorghiesei, din partea P.S.D. vă rog frumos să pregătiți 

buletinele de vot.  

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

O secundă! Mai este vorba și de domnul Titică.  

 

Dl consilier Ploscaru George Alexandru 

Îi revine de drept următorului, adică domnului Iofciu. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Păi, stați puțin! Nu, nu. Iar nu înțelegeți! Ne contrazicem singuri. 

Dumneavoastră spuneți că domnul Iofciu intră, de drept, unde a avut P.P.U.(s-l). 

Păi dacă era normal nu mai votați și intra și P.N.L.-ul în locul... 

 

Dl consilier Ploscaru George Alexandru 

Nu este vreunul care vine în locul cuiva, a rămas... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

A, în aer. Ok!  

 

Dl consilier Ploscaru George Alexandru 

Nu are voie să... din cauza funcției pe care... 
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

A, ok! Acum gata! Am înțeles acum, gata, e perfect! Dați drumul la buletinele 

de vot.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Dați drumul la buletinele de vot și urmează să votăm, după ce ies buletinele.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 18 - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de 

investiții ,,Proiectare și executare lucrări la o clădire nouă (extindere), Grădinița 

nr. 268, str. Ion Creangă nr. 8,  Sector 5, București’’.  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Pentru toate punctele de la 18-27, aș dori să ni se explice, din partea 

executivului, cum pot fi votați acești indicatori tehnico-economici în lipsa unui 

buget aprobat? La fel cum sunt și la punctele 28, 29 și 30.  

E vorba de indicatori, propuși pentru a fi votați, fără să avem un buget. Am 

vrea și noi precizări de la direcții de resort, semnatare a Raportului de specialitate.  

 

Dl director Cormoș Adrian 

- Direcția de Investiții 

Bună ziua. Indicatorii tehnico economici nu au nicio legătură cu aprobarea 

de buget.   

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Asta în mintea dumneavoastră.  

 

Dl director Cormoș Adrian 

Nu în mintea mea. Asta e realitatea. M-ați mai întrebat acest lucru. Indicatorii 

tehnico-economici se aprobă în baza lui Legii 273 (Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale) și a Legii 500 (Legea nr. 500/2002 privind finanțele 

publice). Aceste legi nu precizează niciodată că trebuie să am bugetul aprobat sau 

neaprobat ca să pot să aprob indicatorii.  

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 
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Explicați, pe înțelesul cetățenilor, ce facem noi acum? Ne urmăresc și 

cetățenii pe Facebook. Spuneți dumneavoastră.  

 

Dl director Cormoș Adrian 

Aprobăm doar valoarea investiției și atât! Nu și bugetarea! 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Ca să aprobi o investiție trebuie să ai și bani în buget.  

 

Dl director Cormoș Adrian 

Lista de investiții este cuprinsă în lista de investiții. Sunt proiectele cuprinse 

în lista de investiții. Fără aprobarea indicatorilor tehnico-economici, nu pot fi 

cuprinse în lista de investiții. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Și dacă nu o să ai bani în buget ce faci? Rămân proiecte la dospit.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu rămân proiecte la dospit, domnule consilier. Sunt fonduri europene cu 

cofinanțare. Mă înțelegeți, domnule consilier?  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Am îmbătrânit eu,de când se iau aceste fonduri.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Și dacă nu le depunem și dormim, ce facem? Vedeți că la toate, sunt doar 

proiecte în executare pentru clădiri extindere grădinițe. Spuneați mai devreme, toți 

consilierii, P.N.L., P.S.D... mă scuzați, P.S.D.–ul nu a spus... consilierii P.N.L., 

U.S.R. spuneați că este nevoie de creșe când ați votat împotriva bisericii. Când ați 

votat împotriva bisericii, ați spus că este nevoie de creșe. Că este nevoie de 

grădiniță. Nu suntem datori să atragem fonduri europene, domnule Bîrsan?  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Eu sunt de acord să atragem. Vreau să văd și eu grădinițe pe care le renovăm. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Până la a le atrage, trebuie depuse, ca să depui aceste fonduri... știți durata 

până la implementare. Bugete vom vedea, pentru că tot dumneavoastră acordați 
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bugetul și valoarea fiecărui proiect cu cofinanțare între 10% și 30%, dacă nu 

greșesc. În funcție de bugetul pe care îl veți aproba anul ăsta, la anul sau peste doi 

ani, sau peste trei ani... dar trebuie să luăm aprobarea acestuia și să implementăm 

fondurile europene, pentru că: una este să nu ai niciun ban și una este să îți dea 70% 

comunitatea europeană pentru a construi aceste creșe, de care Sectorului 5 are 

nevoie, sau extinderi de altceva. Dumneavoastră ce faceți? Eu nu am văzut încă 

votul... veți vota împotriva atragerii acestor fonduri?  

Este datoria mea să atrag aceste fonduri și tot datoria mea, ca ordonator 

principal de credite, să vă supun dumneavoastră variantele pentru anul 2021, 2022, 

2023 și 2024, cât din buget putem să alocăm, dacă ne vor fi aprobate între 10% și 

30% pentru a construi aceste extinderi, grădinițe, înființare de grupe de 

antepreșcolari și așa mai departe.  

Deci, trebuie să fim cu un pas înainte, domnule consilier Bîrsan!  

Pasul înainte înseamnă atragerea de fonduri. Parcă este politica partidului 

dumneavoastră. Parcă vă lăudați la guvernare că atrageți fonduri.  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Spuneți că votăm aici niște indicatori tehnico economici și nu atragere de 

fonduri... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Indicatorii tehnico economici sunt precursorii atragerii acestor fonduri. Nu te 

duci în Europa să bați la ușă „vreau bani!”. „Pe ce vrei mă bani? Pe urșii din 

pădure?” 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Pe ce axă se atrage aceste fonduri?  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Pe nord-vest, sud-vest, axa Bragadiru, unde aveți alegeri acum.  

 

Dna Cora Corina 

Este pe axa prioritară 6 – Educație și competențe. Prioritatea de investiții 10i 

– Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului 

egal la învățământul preșcolar.  

Aș vrea să fac și eu o precizare: aceste contracte au fost semnate. Nu știu 

dacă ne-am permite să pierdem această finanțare și trei ani de zile să nu mai putem 

să depunem niciun proiect pe fonduri europene. Trebuie să ne gândim și la acest 

lucru.  
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Doamna Șef Serviciu, rugămintea mea... pledoaria privind aceste proiecte 

este suficientă. Domnii consilieri, în înțelepciunea lor, vor vota pentru dezvoltarea 

sectorului, abținere sau împotrivă. Pentru atragerea acestor fonduri.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Indicatorii aceștia tehnico economici pe care ni-i propuneți dumneavoastră, 

acum, nu au mai fost aprobați acum vrei opt, nouă luni? Din câte îmi aduc eu 

aminte? Ați verificat?  

 

Dl director Cormoș Adrian 

La acești indicatori tehnico-economici au venit abia acum o săptămână 

studiile de fezabilitate. Predate la noi.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Bine. Mulțumesc!  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Dacă nu mai sunt întrebări, vă rog să trecem la vot.  

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Bună ziua! De la punctul 18 la punctul 27, toate aceste puncte sunt pentru 

finanțare pe fonduri europene?  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Da, da! S-a răspuns că da. A răspuns domnul primar.  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Din ce știu eu, modulele nu sunt finanțate din fonduri europene. Sunt cu 

fonduri de la bugetul local, iar modulele nu pot fi... 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

De la ce punct la ce punct sunt fonduri europene? 

 

Dna Cora Corina 

S-a semnat un proiect de hotărâre în data de 03.12.2019 prin care venim cu 

demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectelor. Noi, 

întotdeauna, când depunem un proiect, în ședința de consiliu se decide și se votează 
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aceste proiecte. Niciodată, un proiect, nu va putea fi susținut fără a fi susținut de 

primărie sau indiferent de ce instituție, unde se depun proiecte, pentru că 

întotdeauna mai sunt și cheltuieli neprevăzute, de aceea se face o ședință de 

consiliu... 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Doamna director! Răspunsul este simplu. De unde, până unde, sunt fonduri 

europene? Deci, sunt pe fonduri europene, proiectul respectiv?  

 

Dna Cora Corina 

Proiectele sunt pe fonduri europene, sigur că da.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Ăsta era răspunsul.  

 

Dna Cora Corina 

Deci, au fost abrobate cererile, au fost semnate contractele. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Pe... nu se dau fonduri europene. Spuneți-mi pe ce axă, pe ce... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnule Ducuță, de ce școală ați întrebat? 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

268.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Pe 268 sunt fonduri europene? Sunt fonduri la 268? 

 

Dna Cora Corina 

Nu!  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

La ce punct e ăla? 268? 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 18.  
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Dl consilier Ducuță Alexandru 

V-a întrebat clar, colegul din online, de la 19 la 27 sunt cu finanțate pe fonduri 

europene?  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

De la punctul 19 la punctul 27 sunt finanțate cu fonduri europene. Punctul 18 

– finanțare buget local.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Spuneți tare, să se audă, de la 19 la 27... 

 

Dna Cora Corina 

De la punctul 19 la 27 sunt proiecte pe Fonduri Europene. 

 

Dl consilier Naciu Vladimir 

În ce măsură sunt finanțate din Fonduri Europene nerambursabile...  

procentajul. 

 

Dna Cora Corina 

2% de la Bugetul Primăriei. 

 

Dl  consilier Ducuță Alexandru 

 La fiecare proiect diferă. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

E cofinanțare între 10 și 30% în funcție de proiect. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mulțumim doamna director, deci s-a înțeles, de la punctul 19 la 27 sunt 

finanțate din Fonduri Europene. 

 

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Până la urmă , scuzați-mă și punctul 18... sau v-ați lămurit. De la 19 la 27 

sunt proiecte pentru Fonduri Europene. Punctul 18 practic este aproximativ la fel, 

tot pentru executare, clădire nouă, extindere grădiniță Sector 5 București, deci tot 

în interesul... 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 
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Domnul Director Cormoș, vă rugăm frumos la microfon când vă punem 

niște întrebări să nu ne dați răspunsuri pe fugă. Pot să vă adresez două întrebări?  

 

Dl director Cormoș Dragoș 

  Acea Școala nr. 268 este o continuare de lucrări de la o societate, nu mai știu 

cum se numește - Star Construct, ceva în genul acesta, care a renunțat la lucrare și 

a fost continuată. În momentul de față, îi aprobăm indicatorii tehnico-economici 

pentru că s-a făcut proiectarea care nu era cuprinsă, a fost decât studiu de 

fezabilitate. Și acuma...  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

De la 19-27 ați zis că sunt pe fonduri Europene... 

 

Dl director Cormoș Dragoș 

Da. Dumneavoastră m-ați întrebat de 268 dumneavoastră și v-am dat 

răspunsul la 268. Este doar proiectare. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Adineauri răspundeați la un coleg de la PSD că cofinanțarea vine undeva... 

între cât și cât la fiecare proiect.  

 

Dl director Cormoș Dragoș 

Între 10 și 30%, nici noi nu știm să vă spunem exact.  

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Eu propun și punctul 18 de pe ordinea de zi să intre tot în Fonduri Europene 

pentru că și acolo, este o grădiniță, o extindere, obiectiv nou.  

 

Dl director Cormoș Dragoș 

Nu a fost depusă nicio fișă de proiect pentru Grădinița nr. 268.  

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Nu contează! Nu ne-am apucat de el. Au venit actele să se apuce de grădinița 

respectivă.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Aș ruga să fac o specificare, fonduri nerambursabile. Noi vorbim de 

contribuția noastră. Contribuția noastră este între 10 și 30%. 
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Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Aceasta este o chestie foarte bună. Ar trebui ca aceste proiecte când vin și 

dacă vom mai avea o astfel de ocazie să știm exact, în primul rând în ce constă 

proiectul, dacă este pe fonduri și cât ne așteptăm să fie contribuția bugetului local. 

Aceasta ar fi foarte bine de știut. Pe de altă parte, când aprobăm indicatorii, am 

vorbit cu domnul director aici de față, l-am rugat să facă indicatorii conform HG 

nr. 907 în care pe lângă valoare să fie trecut și un indicator fizic care poate să fie 

suprafață și un indicator calitativ, număr de copii de exemplu sau grupe și indicatori 

de timp, durată. Așa este legea. Așa trebuie să arate indicatorii. Aceasta pentru viitor 

să nu mai avem astfel... Dar la acest proiect am înțeles că este un proiect mult mai 

amplu, care arată că avem și niște parteneri, niște ONG-uri. Care sunt pe aceleași 

fonduri - împărțim și primăria și acele ONG-uri aceste fonduri. Deci, nu știm exact 

cât va fi până la urmă rambursabil din ceea ce facem, că lista de activități în proiecte 

este foarte lungă. Construcție este numai una din ele și dotarea. De aceea, nu prea 

știm ce votăm. Cam asta este ideea. 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

La Grădinița nr. 268 este firma Star Pro, aceea care trebuia să facă reabilitarea 

blocurilor din sector? Ce a dispărut în ceață? 

 

Dna Cora Corina 

Sigur, toate proiectele le avem implementate în parteneriat. Și partenerii 

dezvoltă tot pentru Sectorul 5. Trebuie să ne gândim foarte bine că aceste proiecte, 

nu știu dacă ne permitem să le pierdem, să nu mai depunem trei ani de zile fonduri. 

Dacă riscăm...  

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Vorbim de Grădinița nr. 268... Îmi cer scuze. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

A fost o întrebare înaintea dumneavoastră. Vă va răspunde și dumneavoastră. 

 

Dna Cora Corina 

Sunt 380 de copii, extindere de grupe de ante-preșcolari. Să știți că este o 

muncă în spate, și nu știu de ce... Sunt bani din fonduri europene, sigur se plătește 

și cofinanțarea din partea primăriei. Decizia este la dumneavoastră și sper să fie una 

pozitivă pentru că noi am muncit ca să le aducem până aici și să semnăm contractele 

de finanțare. 

 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 
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Față de valoarea din cererea de finanțare înțeleg că primăria poate suporta și 

orice alte costuri care vin peste acea finanțare. Deci, s-ar putea să se ridice la mai 

mult. Eu spun asta doar să fim conștienți. Atât. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Important este să avem aceste aprobări doamna consilier. După care vom 

vedea, tot la noi este mingea, noi vom aloca bugetele necesare... trebuie să avem 

aceste aprobări. 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Mulțumim mult, doamna Helen. Helen este specialistă pe fonduri europene, 

chiar este o autoritate în domeniu. Ar fi bine ca pe viitor, cei care fac proiecte să-i 

ascultați sugestiile. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu am știut acest lucru, dar cu siguranță cei de la fonduri îi vor solicita de 

fiecare dată. Pentru că e singura direcție prin care putem merge raportat la datoria 

Primăriei Sectorului 5. 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Reticența noastră inițială a venit de la costul mare pe metru pătrat. Am înțeles 

că asta este doar o primă fază. Aceste costuri pot fi corectate în cazul în care, deci 

tot la noi la Consiliul Local se va veni la aprobare la finanțarea propriu-zisă. Suntem 

conștienți de deficitul mare de creșe, de învățământ preșcolar, de aceea mai ales ar 

fi păcat să pierdem finanțările nerambursabile. De aceea, grupul USR-PLUS va 

vota punctele 19-27. Nu va vota punctul 18 referitor la Grădinița nr. 268. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Din ce știu eu, la Colegiul Tehnic Dumitru Moțoc s-a mai dorit 

implementarea extindere de structuri modulare cu grupe de ante-preșcolari la 

Colegiul Dumitru Moțoc. A fost respins de la fonduri europene acest proiect. Noi 

venim cu o ciorbă re-încălzită  la ceva la care nu se dă. Deci, nu ne încadrăm la axa 

6. Este un proiect din anul 2019. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Stați puțin. S-ar putea să vă fi uitat ciorba pe foc. 

 

Dna Cora Corina 

Domnule consilier, acest proiect de hotărâre a fost votat de către 

dumneavoastră în data de 03.12.2019. Repet, este un proiect privind demararea, 
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depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului fapte extindere structuri 

modulare cu grupe de ante-preșcolari. Repet, pentru toate celelalte proiecte este la 

fel, prin care ne asumăm.... 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Și a fost respins de la finanțare?  

 

Dna Cora Corina 

Dacă era respins de la finanțare nu eram cu acest proiect în ședința de 

consiliu. Avem contractele semnate din decembrie. În baza acestui contract, mai 

departe, te duci și faci studiu de fezabilitate și apoi indicatorii tehnico-economici 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Până la urmă aveți studiu ori nu aveți studiu de fezabilitate? 

 

Dna Cora Corina 

Păi, în baza studiului de fezabilitate introduci indicatorii în ședința de 

consiliu. Nu? Adică, măcar procedura ar trebui s-o știm și termenele și dacă aveți 

întrebări referitor la contract... pentru că dacă nu aveam contractul semnat nu cred 

că aș fi venit în fața dumneavoastră să spunem că vrem să facem un proiect mai 

departe, nimeni nu ne-ar permite așa ceva și nu cred că ne-am juca cu astfel de 

lucruri. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru  

Când am văzut atâți indicatori tehnico-economici chiar mă întrebam cine i-a 

pornit. Acum am înțeles. De Fapte... i-a pornit cineva. De fapt, i-a pornit. Din ce 

am analizat noi acești indicatori tehnico-economici și adevărat așa cum a spus și 

colegul meu Cristi și pe noi ne speriase prețul de 1300 de euro. Înțeleg că în 2019 

s-a semnat acel contract pentru a se face acest studiu de fezabilitate și au venit acești 

indicatori tehnico-economici care încă, încă sunt foarte mari, dintr-un punct de 

vedere și normali, din alt punct de vedere. Ar fi normali, și mă face să cred că asta 

se întâmplă la ora actuală, nu mai construim ca în epoca de piatră cum am construit 

până acum și construim pe norme europene și pe norme care țin de construcțiile din 

România și Europa. În felul acesta, tot studiind acești indicatori tehnico-economici, 

am învățat și eu ce înseamnă  aerul de afară. Avem 450 de părți la un milion dioxid 

de carbon, iar Europa nu permite doar maximum de 500 de unități la milion dioxid 

de carbon, în interior. Niciodată nu o să avem în interior, aerul de afară. Este o 

normalitate. Sper că ajunge la acest preț de 1300 euro, indiferent că va scădea, și 

sper din suflet că va scădea dacă va fi de 1300 euro, înseamnă cu adevărat ceea ce 

dorim pentru copii noștri școlari și preșcolari, deoarece și nouă și dumneavoastră și 
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la copiii noștri, forma capului se dezvoltă cel mai mult în primii doisprezece ani și 

este neapărat nevoie de acest oxigen. Peste 800 de unități la milion, să știți că 

intervine somnolența. De aceea ne apuca somnolența la școală. Pe vremea lui 

Ceaușescu, școlile făcute pe vremea lui Ceaușescu sunt monitorizate la peste 1200 

de unități pe milion. Deci obligatoriu, toți elevii îi vedeți că îi trimiți la școală; Ce-

ai făcut mamă? M-a luat somnul. Deci, dacă facem lucrurile bune, înțeleg costul 

ridicat, dacă facem lucrurile tot la fel, nu înțeleg costurile ridicate. Din analiză, 

rezultă metrul pătrat acestor construcții modulare de 687 euro. Acestea sunt costuri 

luate din piață. Dacă vorbim de preșcolari înțeleg datorită utilităților și vă rog să 

răspundă domnul Director dacă acest preț de 1300 euro este cu utilități cu tot, se 

ține cont de acel ISO 1600 la nivel european ceea ce înseamnă calitatea aerului, ca 

între noi nu putem să ne trimitem copii la școală care merge de-a bușilea, că înțeleg 

că sunt copii de 4-5 ani să pună mâna pe un lac și să-l bage în gură, că deja l-am 

otrăvit. Adevărat, înțeleg că sunt niște costuri la acele materiale mai ridicate, dar 

totuși de la 687 la 1300 mi se pare destul de mult. Aveți dreptate, nu trebuie să 

pierdem fondurile europene, sunt de acord că trebuie să le accesăm, dar în același 

timp să facem lucruri sănătoase și bune pentru copiii Sectorului 5. Ce voiam eu pe 

dumneavoastră să vă mai întreb dacă DTAC-ul și PT-ul... se va face licitație? Deci, 

se va licita! 

 

Dl director Cormoș Dragoș 

Toate, licitație publică. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Ok. Și după care o să veniți iarăși cu un nou studiu de fezabilitate? 

 

Dl director Cormoș Dragoș 

O să vin din nou cu aprobarea, după proiectare. După proiectare, o să vin 

iarăși cu indicatori tehnico-economici și se aprobă din nou. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Repet la cele ce am spus, dacă noi o să votăm astăzi acești indicatori pentru 

școli și grădinițe votăm cu speranța că se vor respecta repet, se vor respecta... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnule consilier, speranța stă numai la dumneavoastră. Nu avem cum să 

driblăm executivul. Suntem într-o simbioză pentru dezvoltarea acestui sector. Și 

următorul indicator, și bugetarea și absolut tot, dumneavoastră sunteți cei care 

stabiliți. Noi executivul suntem precursorii acestor aprobări. Și în fața 

dumneavoastră și a cererii obținerea fondurilor europene. 
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Dl consilier Ducuță Alexandru 

Și sper din suflet ca și consilierii grupului PSD să se gândească cam cum ar 

dori să-și trimită copiii la o creșă sau o grădiniță pe norme europene... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Haideți să trecem la vot... lăsăm politica. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Am și eu un punct de vedere, vă rog frumos, am rugămintea, am marea 

rugăminte, ce tot atacurile acestea pentru PSD. Am rugămintea, am dreptul potrivit 

conștiinței mele să votez cum vreau eu, ce trebuie să mă iau după cineva. Iertați-

mă, dacă nu se încetează cu atacurile acestea începem și noi. Începem cu cei care 

sunt în stradă, cu domnul Roșca care m-a făcut că eram coloana vertebrală, dar mulți 

șefi de la partidul domniei sale... Dacă vreți să mergem să împingem lucrurile atât 

de departe... Terminați cu atacurile acestea cu PSD. Votăm cum credem de cuviință. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Polemica precursoare votului este perfectă. La vot se va vedea indiferent de 

coloratura politică. Cine dorește dezvoltarea sectorului sau nu, cu acea conștiință la 

care făcea referire domnul consilier Țigănuș Marian. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Domnule Secretar, să supunem la vot punctul 18 de pe ordinea de zi 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 18 - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de 

investiții ,,Proiectare și executare lucrări la o clădire nouă (extindere), Grădinița 

nr. 268, str. Ion Creangă nr. 8,  Sector 5, București’’ nu a fost adoptat, obținând 

4 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Iofciu Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu,  

Șerban Andrei-Bogdan), 6 voturi împotrivă (Gorneanu Mihaela, Kofod Helen-

Daniela, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca 

Iustinian) și 16 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, 

Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, 

Ilie Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Ploscaru 

George-Alexandru, Pop Claudia Ramona,  Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae). 
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Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Având în vedere că am dezbătut punctele de la 19-27  doar voi da citire și 

eventual vom supune la vot. S-a discutat absolut tot. 

Punctul 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru  Grădinița nr. 34 din str. Lacul Bucura nr. 26,  

Sector 5, București”. Să supunem la vot. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Este dreptul meu să mă lămuresc cu anumite lucruri, și să le mulțumesc 

domnilor directori, așa cum au făcut si alți colegi. Câteodată, îi chinuim ca să 

înțelegem ceea ce solicită dânșii… am primit acum un proiect și vreau să mi se 

confirme dacă este adevărat sau nu. Se spune că ar fi fost respins și vorbim de 

extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic 

Dumitru Moțoc. A fost respins cumva? 

 

Doamna Cora Corina 

Sigur nu a fost respins. Nu a fost respins.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Să supunem la vot punctul 19 de pe ordinea de zi. 

       

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 19 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru  Grădinița nr. 34 din str. Lacul Bucura nr. 26,  

Sector 5, București” a fost adoptat cu 16 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, 

Cârlogea George Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin 

Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, 

Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop 

Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-

Niculae) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, 

Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 
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Punctul 20  - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Grădinița nr. 53 din aleea Bacău nr. 2A, Sector 

5, București”.  

    

 Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 20  - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Grădinița nr. 53 din aleea Bacău nr. 2A, Sector 

5, București” a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Cârlogea 

George Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu 

Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-

Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov 

Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

Domnul consilier Naciu Constantin-Vladimir nu a fost în sala de ședință în 

momentul votului pentru punctele 20-27. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru  Grădinița nr. 54 din Calea Ferentari nr. 96, 

Sector 5, București”. 

     

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru  Grădinița nr. 54 din Calea Ferentari nr. 96, 

Sector 5, București” a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, 

Cârlogea George Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin 

Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, 

Mălăelea Daniel, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 abțineri 

(Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-
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Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian).                                                    

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Grădinița nr. 144 din str. Floare de Gheață nr. 

18, Sector 5, București”. 

     

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Grădinița nr. 144 din str. Floare de Gheață nr. 

18, Sector 5, București” a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, 

Cârlogea George Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin 

Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, 

Mălăelea Daniel, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 abțineri 

(Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-

Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Grădinița nr. 242 din str. Tufișului nr. 8,  Sector 

5, București”. 

    

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Grădinița nr. 242 din str. Tufișului nr. 8,  Sector 

5, București” a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Cârlogea 

George Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu 

Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-

Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Bîrsan 
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Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov 

Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru  Grădinița nr. 245 din str. Tunsu Petre nr. 9,  

Sector 5, București”. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru?  

Punctul 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru  Grădinița nr. 245 din str. Tunsu Petre nr. 9,  

Sector 5, București” a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, 

Cârlogea George Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin 

Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, 

Mălăelea Daniel, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 abțineri 

(Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-

Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Grădinița nr. 169 - Paradisul verde din str. 

Pucheni nr. 55, Sector 5, București”. 

 

     Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

  Punctul 25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Grădinița nr. 169 - Paradisul verde din str. 

Pucheni nr. 55, Sector 5, București” a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agafiței 

Gheorghiță, Cârlogea George Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Mălăelea Daniel, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca 
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Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 abțineri 

(Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-

Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Școala Gimnazială nr. 125 din șos. București-

Măgurele nr. 45, Sector 5, București”.                                   

         

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Școala Gimnazială nr. 125 din șos. București-

Măgurele nr. 45, Sector 5, București” a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agafiței 

Gheorghiță, Cârlogea George Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Mălăelea Daniel, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 abțineri 

(Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-

Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Colegiul tehnic de Industrie Alimentară Dumitru 

Moțoc din str. Spătaru Preda nr. 16,  Sector 5, București”.                                  

             

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Punctul 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare 

grupe de antepreșcolari pentru Colegiul tehnic de Industrie Alimentară Dumitru 

Moțoc din str. Spătaru Preda nr. 16,  Sector 5, București” a fost adoptat cu 15 

voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Cârlogea George Cristian, Ducuță Alexandru, 

Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-
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Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop 

Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-

Niculae) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, 

Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian). 

 

Din sală 

Vă rugăm 10 minute pauză? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dacă permiteți, doamna președinte de ședință e binevenită o pauză, dar după 

pauză eu nu am să vin. Domnule viceprimar Nicolaidis Mircea vă rog să conduceți 

în continuare ședința cu rugămintea ca la punctele... 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Președintele de ședință conduce ședința domnule primar.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dacă nu ați înțeles, sunt primar și se deleagă această competență domnului 

viceprimar, înlocuitorul meu de drept. Este perfect legal. La punctele 28-29, 

urmează să supun atenției dumneavoastră acele două parcări. Vreau să vă atrag 

atenția că fiecare am avut o campanie electorală și în această campanie electorală 

fiecare dintre noi am fost abordați direct de locuitorii Sectorului 5 care solicitau 

oricărei formațiuni politice, nu nouă, și știți deficitul de parcări în Sectorul 5. Toată 

lumea a promis, în unison, că vom face parcări. Indiferent de coloratura politică. 

Veți vota în consecință. 

O să spuneți că aceste parcări nu au fost puse nu au existat în dezbatere 

publică. Păi, dezbaterea publică eu cred că ați avut-o cu locuitorii Sectorului 5 și nu 

este un punct... Ați avut-o în campanie electorală cu toții, indiferent de coloratura 

politică, nu cred că cineva nu a dorit să se extindă sau să facă o parcare în zonele în 

care ne poate permite. Că aprobăm acești indicatori economici la fel discuțiilor de 

la fonduri europene sunt doar indicatori. E un pas înaintea... dacă se poate, dacă 

avem bani, nu avem bani... este un pas înainte pentru a dezvolta sectorul și a da, de 

fapt, ce cer cetățenii Sectorului 5. Atât am vrut să supun atenției dumneavoastră. 

Înainte să plec, vă mulțumesc. În special, am văzut de la punctele 20 grupul Social 

Democrat cum a votat de la 19-27. Le mulțumesc! Asta înseamnă evoluția 

sectorului. Dacă era doar opinia domnului Țigănuș îl respect și mai ales că ne 
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cunoaștem ca și calitate de profesionist în poliția Română, a fost comandantul 

Sectorului 4 și nu am să-i reproșez niciodată nimic. A fost  un profesionist și este 

bun și a fost bun în latura pe care domnia sa o stăpânește cel mai bine, acolo unde 

a activat atâția ani de zile până a ieșit la pensie. Mai departe, dacă era doar opinia 

domnului Țigănuș - într-adevăr,  dar văd că este o spirală. Am înțeles, este o 

disciplină de partid și eu sunt  pregătit să mulțumesc acestei discipline de partid 

pentru votul dumneavoastră privind dezvoltarea Sectorului 5. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Dacă îmi dați voie, să dau drept la replică puțin. Nu o să zic nimic de pancarta 

dumneavoastră, dar aș vrea totuși să...v-am ascultat în discursul pe care le-ați avut 

mai devreme. Doamna președinte de ședință, același lucru este vorba de respect. Să 

ne ascultăm când vorbim. Am ascultat discursul dumneavoastră, dar în același timp 

acum câteva zile am citit o postare de a dumneavoastră în care spuneați că grupul 

de consilieri care se află la guvernare reprezintă partidele de guvernare. E vorba de 

proiectele cu parcările. Domnul Primar a solicitat ceva, vă și explic. Nu politizăm! 

Dacă vreți veniți încoace, atunci nu ascultam nici noi pe domnul primar, dar exact 

cum ați spus dumneavoastră, un singur lucru, cred că ați realizat că nu suntem 

coordonați de partid, la noi votul este pentru cetățean mai ales cei care suntem la  

guvernare în momentul acesta, nu cum funcționa înainte și aștept totuși să vă 

recunoașteți acest lucru inclusiv public și pe Facebook. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnule consilier, ca să înțelegeți că fac referire la guvernarea locală. Este 

cea mai importantă. Astăzi sunteți reprezentanții partidelor de guvernare la nivel 

central, dar pe cetățenii Sectorului 5 îi interesează dezvoltarea și guvernarea locală,  

ceea ce vă aparține. Da, am făcut referire la guvernarea locală. Îmi cer scuze dacă 

am făcut referire la guvernarea centrală.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Considerați în continuare că este același lucru? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor 

Nu, nu este același lucru. Să ne asumăm guvernarea locală. Nu am spus 

nimic altceva.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 
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Doriți să facem o pauză ori continuăm? Continuăm. Punctul 28 - Proiect de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza de studiu de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Parcare etajată P+3E cu zona de piață 

volantă  Șos. Alexandriei nr. 22-24, (str. Mărgeanului), Sector 5, București. Să 

supunem la vot. Vă rog să-i chemați pe toți colegii. Avem de votat punctul 28.   

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Reiese de undeva că terenul este în proprietatea primăriei, este grevat de 

sarcini? Ori construim acolo și ne trezim cum ne-am trezit și în Parcul Sebastian și 

în alte locuri, în care vine lumea și ne cere despăgubiri?  

 

Dl director Cormoș Dragoș 

Terenul apare în proprietatea Primăriei Municipiului București dat spre 

utilitate către Primăria Sectorului 5. Este piață volantă. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

  Nu, nu este piață agroalimentară.  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Și noi vrem să construim parcare. 

 

Dl director Cormoș Dragoș 

În momentul de față noi construim parcare supraetajată, la parter facem... 

 

Din sală 

Schimbăm destinația. 

 

Dl director Cormoș Dragoș 

Nu schimbăm destinația, construim. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Și scrie, cu zonă de piață volantă. 

 

Dl consilier Danciu Ioan-Bogdan 

Scrie piață, noi facem parcare, nu schimbăm destinația? 

 

Dl director Cormoș Dragoș 

Nu. Noi rămânem pe piață. La piață nu ne trebuie parcare? Vrem să facem 

piață fără parcare... vorba domnului viceprimar. 
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Dl consilier Țigănuș Marian 

Vreți să fim sinceri? Niciodată nu va fi piață acolo. Dacă tragem o linie 

dreaptă este la 30 de metri de Piața Rahova. Veți vedea oamenii ducându-se acolo? 

 

Dl director Cormoș Dragoș 

Asta a fost destinația ei... terenului. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

A fost o găselniță ca să dea terenul pentru parcare. Noi care suntem mai 

bătrâni, știm mai multe. 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Se pare că domnul primar nu are definiția conceptului de dezbatere publică. 

Dezbatere publică înseamnă că cetățenii acelei zone în care se dorește construcția 

trebuie consultați. Aceasta înseamnă dezbatere publică. Nu înseamnă că ne 

plimbăm pe străzi și ni se pare că cineva vrea ceva. Noi grupul PNL, o să solicităm 

să votăm aceste proiecte după ce vor fi supuse dezbaterii publice. Mulțumesc. 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

Rugămintea este, eu țin de exemplu audiențele domnului primar. Și cred că 

ar fi bine să veniți pe la audiențe și să vedeți câte cereri de parcare se solicită, stimate 

domn consilier. 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Eu știu. Dar nu toți cetățenii din sector locuiesc la o singură adresă sau la trei 

adrese acolo unde vrem să facem noi parcări. 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

Iar eu cred că parcările e o problemă, nu cred că doar a Bucureștiului, este o 

problemă a României, iar acum noi să facem o dezbatere publică pe ceva care știm 

că este o necesitate, nu știu... 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

De unde știți că nu este necesar să se facă trei străzi mai încolo... spre 

exemplu. 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

Păi, acolo avem teren stimate domn! Acolo este terenul primăriei. 
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Dl consilier Bîrsan Mihai 

Pentru o piață volantă dacă cumva Hotărârea din 1997, prin care a fost atribuit 

terenul către Sectorul 5, a fost pentru o piață volantă. Se întâmpla în urmă cu 24 de 

ani. Noi venim după 24 de ani, nici măcar nu știm dacă s-a revendicat între timp 

terenul și spunem - ni la dat acum primăria acum 24 de ani și ne-am trezit noi să 

facem o parcare... 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

Din acest teren, 1000 de metri au fost revendicați de către Primăria 

Municipiului București și retrocedați. Domnule Bîrsan, dacă dumneavoastră vreți 

acel teren să-l ținem, în continuare, deci cât ați spus că a stat în paragină așa? 24 

ani? Este teren liber. 

 

Din sală 

Este parcare acolo. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Este parcare. Întreabă-mă pe mine. Eu azi am parcat acolo. Este pavat și are 

însemn.  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

Una este parcare cu aviz de parcare, ceea ce nu se poate suprapune peste acel 

aviz dat spre utilizare de către Primăria Municipiul București... de piață volantă... 

Se parchează ilegal pe acel loc.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu vă supărați, sunt panouri care spune, parcare de reședință. Panourile 

primăriei. 

 

Dl director Cormoș Dragoș 

Este o parcare de 6700 metri pătrați, parcare de 6700 metri pătrați de 

reședință, este imposibil... Nu avem niciun aviz pe acea parcare de reședință.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Domnule, eu spun ce se găsește acolo. 

 

Dl director Cormoș Dragoș 
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La fața locului, poate să fie și terenuri retrocedate acolo unde parchează omul. 

Este un teren gol, gol. 

 

Dl consilier Matei Ion 

Ați fost vreodată acolo, să vedeți? 

 

Dl director Cormoș Dragoș 

Da. Am fost cu domnul primar pe acel teren, este chiar filmare cu acel teren. 

Nu s-a luat niciodată aviz de parcare pentru parcare. 

 

Dl consilier Matei Ion 

Până acum se spunea că nu se poate face parcare... Să fim corecți până la 

capăt. S-a venit, s-a parcelat, nu s-a putut că nu este temeiul legal pentru că terenul 

acela este repartizat pentru piață și voi nu puteți lua taxă pe el.  

 

Dl director Cormoș Dragoș 

Da, exact. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Situația juridică a terenului o avem acum?  

 

Dl director Cormoș Dragoș 

Este în administrarea Primăriei Sectorului 5. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Când aveți această adresă vrem s-o vedem și noi. Noi consilierii dorim să 

vedem situația juridică a terenului. Vă rugăm să o prezentați. 

 

Dl director Cormoș Dragoș 

În momentul de față v-o pot da la orice oră din zi și din noapte, cadastru, cu 

intabulare pe Primăria Sectorului 5.  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Eliberat de când?  

 

Dl director Cormoș Dragoș 

De o lună de zile. 
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Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mai aveți întrebări, dacă nu să supunem la vot punctul 28 - Proiect de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza de studiu de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Parcare etajată P+3E cu zona de piață 

volantă  Șos. Alexandriei nr. 22-24, (str. Mărgeanului), Sector 5, București. 

         

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul 28 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Parcare 

etajată P+3E cu zona de piață volantă  Șos. Alexandriei nr. 22-24, (str. 

Mărgeanului), Sector 5, București nu a fost adoptat, obținând 6 voturi pentru 

(Cârlogea George-Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 5 voturi împotrivă (Kofod 

Helen-Daniela, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Vladimir și Roșca 

Iustinian) și 13 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai,  

Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia 

Ramona, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Zamfirescu Leonard-Niculae). 

Menționăm că domnul Ducuță Alexandru și domnul Țigănuș Marian nu se 

aflau în sală și nu au votat punctele 28-30. 

 

                               Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Construcție parcare etajată P+2E, Calea Rahovei nr. 327”. Să supunem la vot 

domnule Secretar. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul 29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Construcție parcare etajată P+2E, Calea Rahovei nr. 327” nu a fost adoptat, 

obținând 6 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin 

Andrei, Iofciu Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 5 voturi 

împotrivă (Kofod Helen-Daniela, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Vladimir și Roșca Iustinian) și 13 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei 

Emil, Bîrsan Mihai,  Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, 
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Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Ploscaru George-

Alexandru, Pop Claudia Ramona, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Zamfirescu 

Leonard-Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 30 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Construcție parcare etajată P+2E, str. Bârcă nr. 2. Să supunem la vot domnule 

Secretar. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul 30 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Construcție parcare etajată P+2E, str. Bârcă nr. 2 nu a fost adoptat, obținând 6 

voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, 

Iofciu Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 5 voturi împotrivă 

(Kofod Helen-Daniela, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Vladimir și 

Roșca Iustinian) și 13 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

Mihai,  Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov 

Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Ploscaru George-Alexandru, 

Pop Claudia Ramona, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Zamfirescu Leonard-

Niculae). 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

În concluzie, dragi colegi, înseamnă că Sectorul 5 nu are nevoie de locuri de 

parcare. Trebuie să știe și locuitorii sectorului că nu au nevoie de locuri de parcare. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Haideți n-o mai dați cu locuitorii... faceți ce trebuie făcut. 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Domnule consilier, trebuie să știe și locuitorii sectorului 5 că nu s-a votat. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Nu antamați alte cheltuieli! Nu aveți de unde să trageți comisioane sau de 

ce?  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu  
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Domnule Bîrsan, vă rog să aveți grijă ce vorbiți și ce insinuări faceți! 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Eu nu fac insinuări! Școala nr. 124 când e gata?  

 

 Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Deci, vă rog frumos, discutați în alte cercuri ale dumneavoastră! 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

     Punctul nr. 31 - Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a 

unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 115 către Asociația de 

părinți Școala nr. 115- București. Se supune la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul 31 - Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui 

spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 115 către Asociația de părinți Școala 

nr. 115- București a fost adoptat cu 26 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, 

Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-

Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu 

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo 

Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop 

Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-

Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Se prezintă situația voturilor la punctele 9 și 11. 

 

Dna consilier local Ștefănescu Georgiana Raluca 

Punctul 9 al ordinii de zi: Membrii Comisiei de numărare a voturilor au 

procedat la numărătoarea buletinelor de vot pentru desemnarea consilierilor locali 

în Comisia de analiză a cererilor și de repartizare a locuințelor.  

În urma centralizării și numărării voturilor, s-a constatat următorul rezultat: 

1. Naciu Constantin Vladimir - 12 voturi pentru și 9 voturi împotrivă 

2. Roșca Iustinian -  12 voturi pentru și 9 voturi împotrivă 

3. Ilie Cătălin Andrei - 11 voturi pentru și 10 voturi împotrivă 

Propunerile votate nu au fost aprobate. 
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Punctul 11 al ordinii de zi: Membrii Comisiei de numărare a voturilor au 

procedat la numărătoarea buletinelor de vot pentru desemnarea consilierilor locali 

în consiliul de administrație la Grădinița nr. 178, Grădinița nr. 269, Școala 

Gimnazială nr. 135 și Colegiul Național Gheorghe Lazăr.  

În urma centralizării și numărării voturilor, s-a constatat următorul rezultat: 

1. Agheorghiesei Emil -  9 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 2 voturi nule 

2. Ducuță Alexandru -  13 voturi pentru și 9 voturi împotrivă 

Propunerile votate nu au fost aprobate.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mergem mai departe cu primul punct pe ordinea suplimentară: Proiect de 

hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de Consiliu Local Sector 

5 nr. 226/30.12.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 

102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul 

familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de 

interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și 

completările ulterioare. Se supune la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Primul punct pe ordinea de zi suplimentară - Proiectul nu a fost adoptat, 

obținând 4 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Iofciu Ion, Nicolaidis Mircea-

Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 5 împotrivă (Ioniță George, Kofod Helen-

Daniela, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 17 abțineri (Agafiței 

Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu 

Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin 

Andrei, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea 

Daniel, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Ștefănescu Georgiana-

Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

 Punctul 2 al ordinii de zi suplimentare: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza de studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții “Amenajare parc/zonă de relaxare situat la intersecția 

străzii Neptun cu șoseaua Măgurele”. Se supune la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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Punctul 2 al ordinii de zi suplimentare - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza de studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții “Amenajare parc/zonă de relaxare situat la intersecția 

străzii Neptun cu șoseaua Măgurele” a fost adoptat cu 16 voturi pentru (Agafiței 

Gheorghiță, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Roșca Iustinian, 

Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu 

Leonard Niculae,) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, 

Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian).  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Din informațiile mele, acel loc - preotul paroh de acolo, a găsit în arhiva 

bisericii, un act de donație din 1956, în care o familie, Ionescu, o lăsa bisericii. În 

anul 1968, a existat un protocol între Parohia Măgurele și Consiliul Popular al 

Sectorului 5, prin care Parohia ceda folosința terenului respectiv, iar Consiliul 

Popular trebuia să-i pună o suprafață de teren aferentă parohiei. Consiliul Popular 

de atunci, nu și-a îndeplinit obligația. Vedeți că actul ăla din 1968, s-ar putea să fie 

lovit de nulitate. Și atunci chiar dacă, bine... o să-mi spuneți că, este la O.C.P.I. dat 

în administrare. Asta știu, cunosc! Dar să nu avem probleme într-un proces de 

revendicare de către Parohie. Actul de donație este valabil! L-am văzut! Deci, am 

vrut s-o spun după vot ca să nu se interpreteze altfel. 

 

 Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Vom avea în vedere! Vă mulțumesc! 

Punctul 3 al ordinii de zi suplimentare - Proiect de hotărâre privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de 

execuție pentru obiectivul de investiții “Amenajare structură modulare pentru 

desfășurarea activităților de școală după școală și înființare laborator de 

informatică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 125, Sector 5, București”. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Vreau să-l întreb pe dl director: de ce actualizare?  S-au mai votat odată 

indicatorii ăștia.  

Dl director Cormoș Adrian  
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Da, s-a votat anterior, la studiul de fezabilitate. Acum s-a terminat proiectul 

tehnic de execuție și se face actualizarea.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Și atunci de ce faceți actualizare, faceți … 

Dl director Cormoș Adrian  

Pentru că nu s-au produs modificări, decât s-au schimbat ... 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu m-ați înțeles, titulatura proiectului, după părerea mea este total 

inadecvată. Vorbim de două lucruri separate. A fost un indicator tehnico-economic 

pentru studiul de fezabilitate. Punct! Urmează faza de proiect. Punct! Sunt două 

lucruri diferite! Nu actualizare, că știți ce înseamnă? Că am votat niște indicatori 

tehnico-economici acum șapte luni, și acum mărim valoarea lor, păi... 

 

Dl director Cormoș Adrian 

Valoarea lor este aceeași! S-a mutat decât... 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Da, dar gândiți-vă că proiectul este prost făcut. Nu actualizare!  

 

Dl director Cormoș Adrian 

De aia am spus actualizare, având în vedere că de la Capitolul ”Dotări”, au 

fost mutate niște costuri la Capitolul de ”Constucții”. Ăsta e singurul lucru! Și de 

aia înseamnă actualizare, pentru că nu mai corespund cifrele corespondente 

Capitolului de ”Dotări”, cu Capitolul de ”Construcții”. Din acest motiv, i-am dat 

denumirea de actualizare. Valoarea a rămas aceeași.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Votați cum votați, proiectul nu se poate retrage. S-a aprobat ordinea de zi! 

Punctul 3 al ordinii suplimentare. Se trece la vot!  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul 3 al ordinii de zi suplimentare - Proiectul de hotărâre privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de 

execuție pentru obiectivul de investiții “Amenajare structură modulare pentru 
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desfășurarea activităților de școală după școală și înființare laborator de 

informatică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 125, Sector 5, București”, a fost 

adoptat cu ” a fost adoptat cu 16 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Cârlogea 

George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu 

Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Roșca Iustinian, Laslo Mihail-Cristian, 

Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop 

Claudia-Ramona, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard Niculae,) și 10 

abțineri (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu 

Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru 

George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 4 al ordinii de zi suplimentare - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului 

”Voucher educațional”, pentru profesorii din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din sectorul 5, în anul școlar 2020-2021. 

 
Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Suplinindu-l pe inițiator, doresc să fac precizarea că Partidul Social Democrat 

a aprobat vouchere de acest fel în alt context, non-pandemic, în anii 2018-2020. 

2018, 2019 și 2020 și ne exprimăm speranța că vor fi de acord și cu aceste vouchere. 

Mulțumim! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Proiectul, propunerea, este de a acorda aceste vouchere educaționale pentru 

pregătirea materiei de IT, de școală online, am înțeles bine? Din cunoștințele mele,  

au fost vouchere educaționale date profesorilor pentru achiziționarea de manuale, 

iar cursurile de pregătire s-au plătit de către Primărie. Doamna Nedelcu e aici? Nu 

mai e! Cursurile astea s-au plătit de Primărie. Din proiectul dumneavoastră, rezultă 

că 64%, e o cifră. N-am mai reținut-o! Și cu ceilalți ce facem? Le dăm la toți? 

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Profesorii de sport nu au nevoie să predea online. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Întotdeauna știu că Primăria a plătit aceste cursuri la solicitarea unităților de 

învățământ. Care e rostul unui nou proiect?  
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Aceste vouchere sunt pentru dezvoltarea abilităților cadrelor didactice din 

preuniversitar și din preșcolari când este cazul, în predarea în online. Nu este vorba 

despre IT, domnule Țigănuș. Proiectul a primit aviz favorabil de la Direcția 

Învățământ și au fost incluse toate cadrele. Într-adevăr, nu este obligatoriu ca toți 

să beneficieze, doar cei care conștientizează nevoia de a face aceste cursuri. Dorim 

ca prin acest proiect, să îmbunătățim capacitatea copiilor de a cumula în primul 

rând, în situație de pandemie. Mulțumesc! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul 4 al ordinii suplimentare - Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului ”Voucher 

educațional”, pentru profesorii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

din sectorul 5, în anul școlar 2020-2021 a fost adoptat cu 16 voturi pentru (Agafiței 

Gheorghiță, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, 

Iofciu Ion, Ioniță George, Ilie Cătălin Andrei, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, 

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu 

Leonard Niculae), 3 voturi împotrivă (Cardaș Daniel Constantin, Ploscaru George 

Alexandru și Matei Ion) și 7 abțineri (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Danciu 

Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Ștefănescu Georgiana-

Raluca și Țigănuș Marian).  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Dacă se depun proiectele cu o jumătate de oră înainte, nu putem să le votăm 

pentru că nu le cunoaștem. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Acest proiect a fost introdus prima dată pe ordinea de zi, în 17 decembrie. 

Deci, a fost supus dezbaterii și cunoscut.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 5 al ordinii de zi suplimentare - Proiect de hotărâre privind achiziția 

unui abonament la platforma Simply Voting.   

 

Dl consilier Țigănuș Marian 
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În urmă cu câteva ședințe, cineva, la această tribună, pupitru, spunea că 

primesc cu o jumătate de oră înainte... deci, am primit acest proiect la ora 14.30. 

Ăsta e punctul 1. Punctul 2: mai devreme, cineva, nu știu cine, persoană importantă, 

a spus: cum votăm o cheltuială, fără să avem buget? Păi, nu e valabil și aici? Asta 

întreb, nu e valabil și aici? Persoana respectivă a zis, cum să votăm ceva, când nu 

avem bugetul care prevede cheltuieli? E același lucru!  

 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Proiectul a fost depus în data de 17 noiembrie, a stat la secretariat. În ultimele 

3 ședințe ordinare, la fiecare ședință am spus avantajele acestui proiect și de ce e 

bine să facem lucrul ăsta. Costul acestui proiect, lunar, înseamnă undeva la 100 lei, 

domnule Țigănuș, care poate fi alocat din orice resursă. Dacă îl vom vota azi, eu 

cred că se va implementa odată cu aprobarea bugetului.  

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul 5 al ordinii de zi suplimentare - Proiect de hotărâre privind 

achiziția unui abonament la platforma Simply Voting a fost adoptat cu 16 voturi 

pentru (Agafiței Gheorghiță, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, 

Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Ilie Cătălin Andrei, Kofod Helen-

Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-

Bogdan și Zamfirescu Leonard Niculae), 3 voturi împotrivă (Cardaș Daniel 

Constantin, Ploscaru George Alexandru și Matei Ion) și 7 abțineri (Agheorghiesei 

Emil, Bîrsan Mihai, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 6 al ordinii de zi suplimentare - Proiect de hotărâre în vederea 

completării anexei nr. 3.1, anexei 3.2 și anexei nr. 5 ale Hotărârii Consiliului 

Local Sector 5 nr. 217/17.12.2020, privind delegarea serviciilor publice de 

amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă aferente unităților 

de învățământ administrare de către Consiliul Local al Sectorului 5. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

În ce constă schimbările din anexele respective dacă poate cineva să ne 

spună? A, e cea cu delegarea de spațiile verzi... 
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Dl consilier Țigănuș Marian 

Spațiile verzi din unitățile școlare!  

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Deci, să votăm pentru că sunt salariații ăia de la A.E.S. care nu au luat 

salariile de 3 luni de zile.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul 6 al ordinii suplimentare - Proiectul de hotărâre în vederea 

completării anexei nr. 3.1, anexei 3.2 și anexei nr. 5 ale Hotărârii Consiliului 

Local Sector 5 nr. 217/17.12.2020, privind delegarea serviciilor publice de 

amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă aferente unităților 

de învățământ administrare de către Consiliul Local al Sectorului 5 a fost adoptat 

cu 26 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, 

Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță 

Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță 

George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și 

Zamfirescu Leonard-Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 7 al ordinii suplimentare - Proiect de hotărâre privind numirea 

domnului Crețu Gabriel în funcția de administrator special al S.C. Economat 

Sector 5 S.R.L. 

Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că, în data de 26.03.2021, s-a deschis 

procedura de insolvență  în ceea ce privește SC Economat Sector 5 SRL, la cererea 

debitorului. Domnul Crețu vrea să ia cuvântul. 

 

Dl director Crețu Gabriel 

Bună seara. Vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați dat cuvântul.  

Așa ar fi frumos la încheierea mandatului, să vă fac câteva precizări. Voi 

depune mâine dimineață un raport detaliat cu activitatea pe care am desfășurat-o în 

aceste două luni și jumătate. Vreau să vă spun că ceea ce mi-am asumat acum trei 

luni de zile, era vorba de menținerea societății în stare de funcționare. Societatea 

funcționează, magazinele funcționează. Din cele trei luni de zile, doar două 

săptămâni am avut drept de semnătură, pentru că restul, a fost blocat la Registrul 



91 
 

Comerțului și de 10 zile avem fondurile de la bănci blocate. O fostă angajată, 

doamna Ciocan, care a terminat acum 4 ani, a câștigat în instanță și au fost blocate 

fondurile, 473.000 lei și funcționăm efectiv în aceste 2 luni de zile, am funcționat 

efectiv numai pe cash, numai pe numerarul pe care l-am luat din vânzările zilnice. 

Am reușit, per ansamblu, să scădem cu aproape 55% cheltuielile societății, 35% 

cheltuielile salariale prin plecarea unui număr de 27 de angajați, 12 angajați aveau 

două joburi în aceeași societate. Am mai avut și alți 4 angajați care lucrau pe la 

piețe sau la A.E.S. și aveau al doilea job la noi. Am redus cu 60% contractele 

neesențiale sau suplimentare. Deci, cheltuielile efective ale societății. Am plătit 

80% din datoriile din septembrie și octombrie, lăsate de fosta conducere către 

furnizorii de produse alimentare și nealimentare necesare magazinelor. Am plătit 

80% din datoriile din septembrie, octombrie ale societății către utilități, apă, curent, 

canal, șamd. Prin aceasta, eu zic că am realizat și cel de-al doilea obiectiv pe care 

mi l-am propus și anume să creez ca de acum încolo, societatea să meargă spre 

profit. Dumneavoastră ați votat acum o lună de zile intrarea în insolvență, mi-am 

îndeplinit și această atribuțiune, am depus la instanță toate actele necesare. Pe data 

de 26.03.2021, am fost în instanță, instanța a decis intrarea în insolvență a societății. 

Trebuie să cunoașteți faptul că și alte trei societăți ne-au solicitat insolvența. 

Acestea aveau stabilite în instanță termen la data de 5 mai, dosarele s-au unit, astfel 

încât societatea este în insolvență de luni, începând cu 29.03.2021. A fost numită o 

firmă de insolvență neutră, nici cea pe care am propus-o noi, nici cea care a fost 

propusă de cel care are creditele cele mai mari la noi. Este cea mai mare firmă de 

insolvență judiciară din România. Reprezentanții acestora au fost ieri la noi, la 

societate. Am stabilit modul de lucru, am insistat și am să insist atât cât va trebui 

pe reorganizarea societății, nu pe intrarea directă în faliment. Deși este foarte dificil, 

în momentul de față nu prea mai sunt deloc bani. Avem posibilitatea de a plăti doar 

luna aceasta salariile angajaților, pe 11, dar, în rest, trăim din numerarul pe care îl 

obținem prin vinderea produselor zilnice care a scăzut cu 30%. Se va crea masa 

credală în următoarele două luni și ceva, trei luni de zile, iar pe 01.10.2021, va fi 

următoarea prezentare în instanță cu pașii care au fost făcuți. Eu vă mulțumesc 

pentru încredere, vă mulțumesc și pentru sprijin! Îmi pare rău că nu am avut 

posibilitatea, nu am avut aprobarea de a face o reformă, o reorganizare a societății, 

pentru că societatea, în momentul în care am preluat-o avea 177 de angajați, acum 

sunt 149. Sunt încă foarte mulți pentru cele trei magazine, pentru volumul de marfă 

și pentru amploarea... în magazinele noastre sunt încă foarte mulți, salariile sunt 

foarte mari, uneori nejustificate, și această chestiune trebuia făcută de la început, de 

când v-am propus eu în primul meu raport, din luna ianuarie. S-a pierdut startul, 

firma de insolvență probabil că va face acest lucru nu imediat sau în momentul în 
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care vor avea primul raport dar, lucrurile sunt destul de dificile. Sarcina Consiliului 

Local, firma de insolvență judiciară o să vă trimită o adresă și o să vă roage să votați 

un administrator special care va trebui să reprezinte interesele Consiliului Local. 

Dar el, efectiv va lucra sub această firmă de insolvență judicară.  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu  

Domnule Crețu, mă scuzați! Ați spus că mai aveți bani doar ca să mai plătiți 

salariile?  

 

Dl director Crețu Gabriel 

Da!  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu  

Dar le veți putea plăti numai dacă veți primi un vot astăzi! Că de mâine, dacă 

nu primiți votul, nu mai are cine să semneze!  

 

Dl director Crețu Gabriel 

Asta e corect! Așa este! Sunt singurul care are după atâta timp dreptul de 

semnătură, de aceea am și acceptat să mai rămân încă 15 zile sau cât va fi nevoie 

până să numiți un...  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnule Crețu, ați spus că ați redus 55% cheltuielile, salariile ... 

 

Dl director Crețu Gabriel 

Da, 53%.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Iar acum spre final, ați spus că sunt salarii foarte mari, nejustificate, de ce nu 

le-am putut corecta?  

 

Dl director Crețu Gabriel 

Pentru că nu am avut dreptul, domnule consilier! Eu am fost doar 

administrator unic. Am propus reprezentantului dumneavoastră, al Consiliului, 

votat în hotărârea de Consiliu din luna decembrie, reorganizarea. Nu a fost 

acceptată și eu nu pot să-mi asum, pentru că nu aveam dreptul.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 
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Păi, era și domnul consilier Naciu aici, domnule consiler Roșca. Era și 

domnul  consilier Naciu implicat.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Avea un mandat foarte clar... Revenind un pic la fondul de salarii, mă scuzați, 

pentru că sunt în online și mi-e dificil. Îmi aduc aminte că domnul Leonard Petre 

câștiga undeva la 15-16.000 lei net, pe lună. Cam așa este, nu?  

 

Dl director Crețu Gabriel 

Corect! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Acum, schimbând cu un administrator unic, un administrator special, cel care 

va fi votat, dumneavoastră sau altcineva, nu contează, ce salariu va avea? Am 

înlocuit cei 15.500 lei, am înlocuit cu un fond de salariu care, la nivel de 

management, se ridică la net, peste 10.000 de euro prin un director general și trei 

consilieri personali. Acești consilieri personali odată cu modificarea de astăzi, mai 

rămân în funcție? Ținând cont că suntem sub controlul unei firme care se va ocupa 

de... 

 

Dl director Crețu Gabriel 

Domnule consilier, înainte, până pe 31 decembrie, societatea avea patru sau 

cinci administratori. Dumneavoastră ați votat unul singur, deci ați făcut o economie 

de patru salarii. Deci, 159, 160... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Știu ca acționar ce am schimbat!  

 

Dl director Crețu Gabriel 

Eu n-am fost director general! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Directorul general al SC Economat Sector 5 era unul singur, fără consilier. 

Am înțeles că e de lucru. Întrebarea mea este, acum, o dată ce deveniți administrator 

special, rămânem... pentru că salariul unui administrator unic era pentru 

performanță. Aici, noi suntem sub controlul unei altei entități. Poate obține sau nu 

performanță, nu știm ce va fi, dar avem nevoie în continuare de consilieri pe care 

să-i plătim individual cu peste 12.000 ron net pe lună? Și pentru vreo trei?  
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Dl director Crețu Gabriel 

Încă o dată vă repet! Este diferență între administratorul unic și 

administratorul special pe care-l veți vota dumneavoastră într-o altă ședință. Pentru 

administratorul special, dumneavoastră veți negocia cu el ce salariu îi veți da. Eu 

nu sunt și nu am fost director general. Eu am fost administrator unic, domnule 

Roșca!  

 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

În HCL-ul propus astăzi la vot, este vorba de administrator special.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Da, pe Legea 85 avem nevoie de un administrator special. Și domnul Crețu 

nu este în măsură, în acest moment să vă dea astfel de răspunsuri, pentru că astfel 

de răspunsuri vi le va da administratorul judiciar. El este singurul care poate să 

aprobe. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

În fața acționarilor, dacă vom continua cu trei consilieri cu 12.000 lei, cât 

plătim un minsitru în țara asta. 

 

Dl director Crețu Gabriel 

Domnule consilier, nu au fost inventate acele funcții. Acele funcții existau. 

Au fost mult mai mulți consilieri până în luna decembrie care nu au venit la serviciu. 

Nu am avut nicio persoană din SC Economat în care să am încredere. În niciuna! 

Și nici în momentul de față, nu am încredere în nicio persoană de acolo. Am obținut 

foarte greu documentele pentru intrarea în insolvență, deși mi se subordonau, deși 

aveam patru firme externalizate care îmi ține contabilitatea, IT-ul, ș.a.m.d, nu sunt 

angajații mei. În aceste condiții, totuși eu m-am achitat de treabă. Au fost singurele 

persoane care au muncit, au pus la punct acest sistem. Vreau să vă spun că unul 

dintre partenerii principali ai Economatului, este DNA-ul. Noi livrăm câteva sute 

de pagini pe săptămână, Direcției Naționale Anticorupție, la solicitările acestora.  

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

În cadrul întregii istorii Economat, de la hotărârea 229 sau cât a fost, din 31 

decembrie, eu am muncit foarte mult. Activitatea mea a fost una neremunerată! Nu 

am luat niciun ban, așa cum s-a făcut o glumă mai devreme, dinspre un anumit 

grup! Domnul Țigănuș ne-a spus să nu-i mai menționăm! Domnul Naciu a fost 

mandatat de către Consiliul Local să facă anumite lucruri, respectiv, să pună în 
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aplicare o anumită hotărâre. Hotărârea nr. 229 era pentru ca domnul Crețu să devină 

director. Acum, nu știu cum faceți dumneavoastră pe la firmele dumneavoastră, dar, 

în mod normal, avem pe de o parte asociatul care îl mandatează pe administrator să 

facă tot ce vrea în firma respectivă cu condiția să-i producă profit. Eu, cu atât mai 

puțin eu singur, nici Consiliul, dar cu atât mai puțin eu singur, aveam posibilitatea 

să umblu la schema de personal, așa cum mi s-a solicitat. Mi s-a solicitat să-mi pun 

semnătura pe anumite documente, lucru care ar fi fost nelegal.  

 

Dl director Dragomirescu Bogdan Eduard 

Conducerea Economat la momentul respectiv domnule consilier. Eu sunt 

reprezentantul legal din partea Consiliului în momentul respectiv a conducerii 

Economatului, cu dumneavoastră și împreună cu domnul Crețu. Iar orice decizie 

lua domnul Crețu la momentul respectiv, trebuia să fie supusă atenției 

dumneavoastră și aprobată în același timp. 

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Trebuia să fie supusă atenției Consiliului Local, iar deciziile se luau în 

Consiliul Local. Eu am avut un mandat cu puteri limitate. Dumneavoastră ați 

încercat să mă puneți pe mine să semnez anumite acte, lucru care nu ar fi produs 

niciun efect. Juridic, împotriva celorlalți, împotriva mea ar fi avut efect pentru că 

aș fi avut parte de foarte multe plângeri penale. Prin urmare, ca să clarificăm la 

liniuță, am muncit, nu am fost plătit și mi-am îndeplinit atribuțiile cu respectarea 

legii. Ceea ce nu s-a făcut, nu s-a făcut din lipsă de interes. Economatul, după ce 

domnul Leonard Petre a fost înlocuit în mod legal, prin hotărârea noastră, nu a mai 

prezentat interes și a fost tratat cu maximă superficialitate. Domnul Crețu a încercat 

pe ici pe colo și ceea ce nu apreciez la dumnealui, este că a venit acum să-mi 

reproșeze lucruri, deși, eu i-am oferit tot sprijinul de-a lungul timpului. Că s-a tot 

vehiculat că s-a opus Naciu la restructurare. Nu! Consiliul Local trebuia să se ocupe 

de restructurare sau domnul director care a fost numit director, domnul Crețu, care 

avea funcția de director.  

 

Dl director Crețu Gabriel 

Dacă îmi dați voie, nu am fost și nu sunt director! Am fost doar administrator 

unic. Culmea, director în momentul de față este tot domnul Leonard. Domnul 

Leonard și-a depus în luna februarie, din nou mandat la Registru Comerțului, ilegal 

din punctul meu de vedere. El nu mai avea niciun fel de contract cu SC Economat, 

dar și-a depus în luna februarie din nou, contractul din luna septembrie care a fost 

dânsul numit director general. 
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Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Domnule Crețu, dacă tot sunteți aici, haideți să dăm cărțile pe față. Știți foarte 

bine că v-am ajutat la toate actele în ceea ce privește insolvența. V-am ajutat în 

calitate de lichidator. Eu sunt și lichidator de profesie și v-am ajutat să puneți toate 

actele în ordine. Știți foarte bine câte piedici am avut din partea fostei conduceri 

care se afla în Economat. Vreau să vă zic că a fost scandal ca să ni se pună actele la 

dispoziție... Refuza să ni se pună actele la dispoziție. Vorbesc aici de bilanț și de 

balanță. A trebuit să intervină domnul primar și să spună că dacă în termen de o zi 

nu se clarifică această situație, va fi nevoit să angajeze o altă firmă de contabilitate 

ca să finalizeze această situație. Deci, eu împreună cu domnul Crețu, am insistat 

pentru că aveam niște documente de pregătit pentru data de 26.03.2021. Dacă 

domnul Crețu nu insista, credeți-mă, nu aveam nici în acest moment deschisă 

procedura. Deci, a fost foarte greu cu fosta conducere, fosta societate de 

contabilitate externalizată care a refuzat categoric să ne pună la dispoziție aceste 

documente. Și într-un final, la insistențele domnului Crețu și ale domnului primar, 

s-a făcut această situație. Prin urmare, domnule Naciu, toți am muncit. Eu știu, ați 

muncit foarte mult și vă apreciez pentru tot ce ați făcut. Toți am muncit, toți ne-am 

dat interesul. Eu mi-am dat interesul în calitate de consilier local, pentru că sunt și 

eu responsabilă de tot ce se întâmplă acolo și am făcut în așa fel încât ca toate actele 

care au fost depuse la instanță, să fie depuse în mod corect și legal ca să poată fi 

deschisă procedura. Și vreau să-i mulțumesc pe această cale domnului Crețu și în 

concluzie, dacă nu veți vota în seara aceasta, nu vom avea un administrator care să 

conteste eventualele abuzuri din partea creditorilor, debitorilor din partea 

administratorului judiciar. Deci, el este singurul în măsură care poate să facă toate 

contestațiile și toate căile legale împotriva acestor abuzuri. Ori dacă voi nu veți vota 

acest administrator special, nu vom avea această posibilitate și societatea va fi 

condusă pur și simplu de administrator judiciar fără să avem un administrator 

special. Dacă dumneavoastră considerați că este corectă această situație, să faceți 

ca atare!   

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ați spus că ați fost în numele Consiliului Local și ați ajutat, foarte bine, vă 

mulțumim! Dar nu cumva domnul Crețu avea și un consilier juridic printre cei trei 

consilieri? 

 

Dl director Crețu Gabriel 
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Nu am niciun consilier juridic! Consilierul juridic al societății lucrează la 

piețe. A terminat Facultatea de Drept în 2003, la o facultate privată, nu mai 

contează.  

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Cum se numește administratorul pe care l-am propus noi? 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Nu mai știu! Oricum n-a fost desemnat! Rovigo SPRL, parcă! 

 

Dl director Crețu Gabriel 

Au fost două, una a fugit când a văzut despre ce e vorba... 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Deci, nu toți își asumă! E foarte multă răspundere, e vorba de o activitate 

foarte mare și nu poate orice societate de insolvență să ducă această activitate și eu 

mă bucur că instanța a decis un administrator judiciar de la firma Hochland. A 

considerat că este o firmă foarte mare, este practic cea mai mare firmă de insolvență 

din România. Firma Hochland este o firmă serioasă. Pur și simplu a livrat marfă, 

mezeluri și atât. Iar instanța, în mod neutru, firma este de fapt societatea de 

insolvență de la Cluj și activează în acest moment pe București.  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Putem să știm și noi cine sunt cei trei consilieri?  

 

Dl director Crețu Gabriel 

Trebuie să cunoașteți că Economatul are de dat 37 milioane lei și are de 

recuperat 44 milioane de lei de la AES și de aici vedeți cum se va merge... 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Vrem să știm și noi cine sunt cei trei consilieri la care se face vorbire aici! 

Au niște salarii mai mari ca miniștrii!  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Oricum, domnule Bîrsan, aceste salarii le va lua în considerare domnul 

administrator judiciar dacă mai sunt sau nu mai sunt de actualitate. Dânsul va 

analiza situația. Administratorul judiciar va spune dacă continuă sau nu cu aceste 

angajări... 



98 
 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Da, cine sunt cei care au încasat aceste salarii?  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

O să vi se pună la dispoziție documentele! Nu cunoaștem numele! 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu  

Domnule Bîrsan, am înțeles! Domnul Crețu o să vă pună la dispoziție tot ceea 

ce doriți. 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

E secret de stat!  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu  

Nu e niciun secret de stat! Înainte de a trece la vot, aș vrea și eu să mulțumesc 

în numele executivului, doamnei consilier Claudia Pop pentru implicarea și ajutorul 

pe care ni la dat în tot ceea ce privește sau tot ce a dus la insolvența SC Economat. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Să trecem la vot! 

  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Până la urmă ce votăm?  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Administratorul special care ar trebui să fie în persoana domnului Crețu 

Gabriel.  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Pentru 15 zile sau? 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Pe o perioadă nedeterminată! Pentru că nu putem stabili! Stabilește 

lichidatorul mai departe dacă rămâne sau, mă rog, vedem mai departe ce stabilește 

societatea de insolvență. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Noi votăm pentru, dar mâine voi face o adresă pentru a ști cine sunt 

persoanele, salariile... 
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Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Oricum, dacă vreți să vă spun, cei doi consilieri au muncit mai mult decât toți 

angajații din Economat. Deci, ăia s-au trezit de dimineață până seara și au căutat 

documente, au pus la dispoziție executivului tot ce era nevoie.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul 7 al ordinii suplimentare - Proiectul de hotărâre privind numirea 

domnului Crețu Gabriel în funcția de administrator special al S.C. Economat 

Sector 5 S.R.L. a fost adoptat cu 17 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan 

Mihai, Roșca Iustinian, Zamfirescu Leonard Niculae, Cârlogea George-Cristian, 

Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Ilie Cătălin 

Andrei, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona și Șerban 

Andrei-Bogdan) și 9 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 

Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian).  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Deci, să înțelegem că toți ceilalți care nu au votat, nu sunt de acord cu 

administratorul special, deci, nu dorim să facem contestație.  

 

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 1953. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

POP CLAUDIA RAMONA 
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