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PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 17.12.2020, ora 1500 

          

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 3905/17.12.2020.  

Lucrările ședinței încep la ora 1504.  

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

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

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

doamna Secretar General – Florina Dragnea. 

Au lipsit domnii consilieri Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ioniță George, Kofod Helen Daniela, Laslo Mihail-

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

Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae.  

 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Buna ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Dau citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea a H.C.L. Sector 5 nr. 

187/08.11.2020. 

Dna Secretar General Florina Dragnea 

Înainte de a se supune ordinea de zi spre aprobare, voi face prezența: 

1. Agafiței Gheorghiță - absent 

2. Agheorghiesei Emil - prezent 

3. Bîrsan Mihai - absent 

4. Cârlogea George-Cristian - prezent 

5. Danciu Ioan Bogdan - prezent 

6. Ducuță Alexandru - absent 

7. Florea Daniel - prezent 

8. Găină Maria - prezent 

9. Gorneanu Mihaela - absent 

10. Ioniță George - absent 

11. Kofod Helen-Daniela - absent 
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12. Laslo Mihail-Cristian - absent 

13. Lazarov Alexandru Sebastian - prezent 

14. Matei Ion - prezent 

15. Mălăelea Daniel - absent 

16. Melnic Constantin-Ion - prezent 

17. Naciu Constantin-Vladimir - absent 

18. Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent 

19. Ploscaru George-Alexandru - prezent 

20. Pop Claudia Ramona - absent 

21. Roșca Iustinian - absent 

22. Șerban Andrei-Bogdan - prezent 

23. Ștefănescu Georgiana-Raluca - prezent 

24. Titică Niculae-Florin - prezent 

25. Țigănuș Marian - prezent 

26. Zamfirescu Leonard Niculae -  absent 

 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Având în vedere că sunt prezenți un număr de 14 consilieri, Consiliul Local 

este convocat legal. Supuneți la vot ordinea de zi.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

 Dragi consilieri, supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cârlogea George-Cristian, Danciu 

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

Melnic Constantin Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Titică Niculae Florin și 

Țigănuș Marian), ordinea de zi a fost aprobată.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Aveți propuneri pentru completarea comisiei de numărare a voturilor? 

Dl consilier Danciu Ioan Bogdan 

Din partea Grupului P.S.D. propunem pe doamna consilier Ștefănescu 

Georgiana – Raluca și Matei Ion.   

Dl consilier Nicolaidis Horațiu Mircea 
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Din parte grupului P.P.U.(s-l) propunem pe domnii consilieri Cârlogea 

George Cristian și Șerban Andrei Bogdan.  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

E nevoie doar de trei membri. Astăzi s-a înregistrat o cerere privind solicitarea 

înlocuirii de către domnul consilier Melnic Constantin Ion, din calitatea de 

președinte al Comisiei de numărare a voturilor. De asemenea, pentru buna 

desfășurare a ședințelor, s-a mai suplimentat numărul cu încă doi consilieri locali. 

Per total, trebuie desemnați trei consilieri locali să facă parte din comisie. Supunem 

la vot toate propunerile.  

Dl consilier Nicolaidis Horațiu Mircea 

Grupul P.P.U.(s-l) îl propune doar pe domnul Cârlogea George-Cristian.  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Deci, au rămas trei propuneri, domnul Matei Ion, doamna Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și domnul Cârlogea George-Cristian. Este vot deschis.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Prin urmare, supun spre aprobare Consiliului Local cele trei propuneri. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri?   

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cârlogea George-Cristian, Danciu 

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

Melnic Constantin Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Titică Niculae Florin și 

Țigănuș Marian), propunerile domnilor consilieri Danciu Ioan Bogdan și 

Nicolaidis Horațiu au fost aprobate.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Mergem mai departe! 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Diverse. La Diverse aveți ceva?  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnule președinte, la Diverse, dacă îmi puteți permite să zic ceva?  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Cum să nu! Domnul Primar, poftiți! 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

La Diverse aș vrea să vă aduc la cunoștință comunicatul formațiunii U.S.R. 

PLUS și comunicatul formațiunii Partidului Național Liberal, pentru a vă 
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conștientiza pe dumneavoastră, aleșii locali și pe cetățenii care ne urmăresc în 

această clipă. Noi am ales... eu am ales și acum... probabil că dumneavoastră ați 

conștientizat că politica în cadrul Consiliului Local nu este cea mai bună soluție, dar 

dacă domniile lor, pun politica înaintea interesului cetățenilor, este alegerea 

domniilor lor.  

Comunicat USR PLUS 

Reprezentarea cetățenilor la nivelul Consiliului Local Sector 5 trebuie să 

respecte votul politic primit de la aceștia. Noi, USR PLUS asta ne dorim, alături de 

consilierii PNL și PMP, să contribuim în mod asumat și activ la dezvoltarea 

sectorului, funcție de mandatul primit de la cetățeni, știind că am primit mai multe 

voturi față de alianța Piedone – Florea, PPU – PSD.  

Da, alianța Florea, PPU – PSD, deci, politică! 

Întrucât, primarul Piedone intenționează să mute toată puterea de decizie din 

administrația locală a sectorului 5 în mâinile fostului primar PSD, Daniel Florea, 

USR PLUS a decis că nu poate să fie părtaș la această malversațiune și va absenta 

de la ședința de azi, 17 decembrie 2020. Nu dorim să certificăm aceste înțelegeri 

contrare interesului cetățenilor Sectorului. Această absentare este o poziționare 

politică menită a atrage atenția asupra faptului că votul cetățenilor Sectorului 5 a 

fost pervertit pentru a satisface interesele meschine ale Primarului Piedone și ale 

PSD.  

O să vă fac comentariile la sfârșit. 

Îi asigurăm pe cetățenii sectorului 5 că vom continua să lucrăm pentru a 

impune programul nostru politic prin inițiativele care vor îmbunătăți condițiile de 

locuire. De altfel, avem peste 10 proiecte de HCL pe circuitul de avizare, am făcut 

peste 10 vizite în teren, am participat la toate ședințele formale și informale, am 

solicitat și analizat zeci de documente de la administrație și am avut 2 ședințe de 

audiențe cu cetățenii sectorului 5, în numai o lună de activitate. Vom continua să 

fim vocea comunității în administrație, ne ținem de promisiuni și vom demasca toate 

aceste trocuri făcute pe spatele vostru în timp ce vi se prezintă proiecte prin care o 

să avem un „sector beton„.  

Cred că a venit timpul ca acele forțe politice care au sărăcit sectorul 20 de 

ani să fie decuplate de la bugetul cetățenilor, să răspundă penal pentru toate hoțiile 
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și actele de corupție și să dăm o șansă acestui sector, să contribuim la viitorul 

copiilor noști.  

#O_Românie_Fără_Hoție 

#RevoluțiaBuneiGuvernări 

Grupul USR PLUS 

Data: 17.12.2020 

Îi felicit pe domnii consilieri. Se pare că domnii consilieri se boicotează 

singuri, au și pe ordinea de zi, a ședinței ordinare, proiecte pe care noi, cei care 

înțelegem să muncim în interesul cetățenilor Sectorului 5, le vom vota. Ei poate să 

stea acasă, să boicoteze și dacă vin cu proiecte viabile le vom demonstra că această... 

acei prezenți, astăzi, în sală și pe viitor, le vor vota și proiectele domniilor lor. 

Cât de faptul că „a satisface interesele meschine ale Primarului Piedone și 

ale P.S.D.” domnilor dragi, colegi de la USR PLUS, vă aduc, cu deosebit respect, 

că Partidul Puterii Umaniste a avut un candidat, Cristian Victor Piedone Popescu, și 

a câștigat alegerile de Primar la Sectorul 5. În viziunea câștigătorului, își formează 

echipa, își formează și votează organigrama, are un concept și vom discuta în timp, 

dacă vorbele dumneavoastră sunt reale, sau ale mele vor dezvolta Sectorul 5. Vă 

mulțumesc! 

Acum dau citire comunicatului PNL. Filiala Sector 5. Brătienii de la 5 spun 

așa: 

Consilierii locali ai PNL de la sectorul 5 al Capitalei resping categoric orice 

validare a propunerii venite din partea primarului penal al sectorului 5, Cristian 

Popescu Piedone, de a suplimenta cu 200 de posturi personalul și așa 

supradimensionat al Primăriei, în încercarea de a mulțumi toate sinecurile cerute 

în negocieri de pilele și rudele fostului primar P.S.D.  

Așa e, domnul Florea? Mi-ați solicitat? Aveți multe rude, nu? Am înțeles! Din 

păcate, cei de la Sectorul 5 îl fac de râs pe Brătianu, și nu numai.  

Boicotul ședinței Consiliului Local de joi, 17 decembrie, reprezintă un demers 

absolut necesar pentru a împiedica această bătaie de joc la adresa banilor 

cetățenilor din Sectorul 5, rămas cel mai puțin dezvoltat sector din București și cu 
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nevoi reale de investiții și alocări pentru salubritate și spații verzi, printre multe 

altele. 

Au inventat apa caldă domnii de la liberali și noi nu știm lucrurile astea.  

Deși în campania electorală Cristian Piedone a criticat modul dezastruos în 

care P.S.D. a gestionat Sectorul 5 și în care a umplut administrația cu pile, rude și 

prieteni, prima decizie importantă a noului primar este tocmai de a continua această 

practică și de a mulțumi clica sa de la nivel local. 

Păi, domnilor de la Partidul Național Liberal, Filiala Sector 5, dumneavoastră 

spuneți că „dezastruos în care P.S.D. a gestionat Sectorul 5” și eu vin și pun toate 

pilele, care „tocmai de a continua această practică și de a mulțumi clica sa de la 

nivel local.” Așa să fie, să vedem! 

În fapt, Piedone nu doar că va continua politica de nepotisme începute de 

fostul edil P.S.D., dar încearcă să sporească numărul de posturi tocmai pentru a 

face loc și propriilor protejați din partidul care l-a susținut, P.P.U. 

Deci, am înțeles asta, era neclar că cei de la PPU trebuie angajați în Primăria 

Sectorului 5.  

Această negociere cu P.S.D. are în vedere posibilitatea foarte apropiată ca 

primarul Sectorului 5 să piardă mandatul în primăvara anului viitor, când va fi 

pronunțată sentința definitivă în dosarul Colectiv, unde Piedone a fost condamnat 

la 8 ani cu executare în prima instanță. 

Și de asta nu ați câștigat alegerile, că am fost eu condamnat? 

 Astfel, actualul primar încearcă, prin înțelegere cu P.S.D., să-și protejeze 

propria camarilă în eventualitatea în care va avea o condamnare definitivă cu 

închisoarea. 

Pentru toate aceste motive, consilierii P.N.L. nu vor participa la această 

ședință și promit că vor apela la toate pârghiile legale pentru a împiedica această 

monstruoasă coaliție a primarul penal. 

Păi, împiedicați domnule! Împiedicați-mă pe mine, dar vă împiedicați singuri 

în promisiunile pe care le-ați făcut în campanie, și ați luat scorul pe care l-ați luat, 

domnilor de la P.N.L. Nu dezvoltați Sectorul, asta ați învățat să faceți! Să puneți 

frână, să faceți politică în cadrul Consiliului Local. Am spus-o la prima ședință, și 
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am spus-o tuturor formațiunilor politice: „Oameni buni, este cazul să nu mai facem 

politică, să dezvoltăm acest sector sărac!” Dacă astăzi, prin neprezența 

dumneavoastră în sală, ați înțeles primul meu mesaj, vă mulțumesc! Dar, în sală, cu 

cei care vor veni, eu nu voi avea o coloratură politică, în fața Consiliului Local. Sunt 

colorat în numărul de voturi cu care am câștigat Primăria Sectorului 5. Și nu numai, 

pentru cei care m-au votat, și pentru toți locuitorii Sectorului 5.  

Fac un apel, domnilor de la P.N.L., U.S.R. P.L.U.S., că de P.M.P, ce să mai 

spun, n-are rost să mai vorbim despre el, două voturi care... S-a deranjat domnul 

Iliescu că nu i-am răspuns aseară la telefon. Bineînțeles, urma o negociere, urma să 

ceară ceva, domnul de la P.M.P.... Nu este loc de negocieri! Singura negociere a 

mea, cu dumneavoastră, domnilor consilieri, este interesul cetățeanului, să 

conștientizați că trebuie să dăm votul în interesul cetățenilor, și dacă astăzi, P.S.D.-

ul este în sală, îl felicit. A înțeles! Și poate cetățenii Sectorului 5 înțeleg care face 

politică în teren, politica cetățeanului, și care face din tribune. Dacă dumneavoastră 

ați ales, domnilor P.N.L., U.S.R., să băgați bățul prin gard, se vede ce faceți și la alt 

nivel. Nu este treaba mea, vorbesc astăzi de Sectorul 5. În Sectorul 5, vom dezvolta 

cu sau fără voia dumneavoastră, acest sector.  

Cât despre condamnarea mea definitivă, domnilor consilieri, bunul Dumnezeu 

și dreptatea pe care o aștept de peste șase ani de zile... Dar, după mine vor rămâne, 

dacă ferească Dumnezeu, se întâmplă ceva, vor rămâne proiectele, vor rămâne o 

echipă care a înțeles că trebuie să lucreze în interesul cetățeanului. Dar, vom mai 

discuta la momentul oportun despre aceste lucruri.  

Nu vă bucurați prea mult, că știți cum este cu „...bucuria nebunului” sau „cine 

sapă groapa altuia cade singur în ea”, sunt proverbe românești, pe care 

dumneavoastră nu le-ați mai citit de mult sau nu vreți să le știți.  

Atât am vrut să spun, iar să asigur formațiunile care nu sunt prezente astăzi, 

că noi vom lucra și pentru domniile lor.  

E adevărat, domniile lor nu stau în indemnizația care o iau în urma ședinței 

ordinare, dar tot ce pot să vă spun, și vă spun dumneavoastră și întregii populații care 

ne urmărește acum live, toate partidele astea care nu sunt prezente au venit la 

negocieri. Toate partidele astea, care fac astăzi pe fetele mari, au cerut. Și le fac... 

ele spun că sunt fete mar. Păi, când ceri direcții, când ceri viceprimari, le ceri pentru 

ce? Pentru ce le-au cerut? A... și se jură că nu fură, și se jură că ei nu știu nimic.  

La Primăria Sectorului 5, repet! Atât executivul, cât și consilierii care vor 

înțelege de a practica această politică unică de dezvoltare și în interesul cetățeanului, 
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sunt bineveniți. Care nu, noi vom juca în teren, și ei vor mânca floricele din tribune. 

Să se uite din tribune cum muncesc cu adevărat oamenii. Și de astea cu nepotism, și 

de astea cu angajări, și de astea cu.... atunci când veți constata direct, cu nume și 

prenume, acest lucru, v-aș ruga să faceți public, domnilor de la U.S.R. PLUS, 

domnilor de la P.N.L., domnilor de la P.M.P. Da? Excluzând pe domnul Șerban, care 

este consilier ales, și din întâmplare, care este și președintele Partidului Puterii 

Umaniste, Filiala Sector 5, este ginerele meu, dar este ales, nu este numit de mine,  

și nu este niciun grad de incompatibilitate. În rest, nu o să vedeți o rudă de a mea, de 

la gradul I-II și așa mai departe.  

Deci, ce să vă mai spun? Ședința asta s-a încheiat.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Mulțumim! Declar ședința extraordinară închisă.  

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1526. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

AGHEORGHIESEI EMIL 

 

 

 

 

 

p. SECRETAR GENERAL SCETOR 5 

FLORINA DRAGNEA 


