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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 17.12.2020, ora 1530 

          

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 3904/17.12.2020.  

           Lucrările ședinței se desfășoară la sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de 

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

Lucrările ședinței încep la ora 1538.  

          Din partea executivului sunt prezenți dl. Primar Popescu Cristian- Victor 

Piedone și Secretarul General al Sectorului 5 - dna Dragnea Florina. 

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 5. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Bună ziua! Declar deschisă ședința extraordinară de astăzi, 17.12.2020 și o 

să-i permit doamnei secretar să facă prezența. Doamna secretar, vă rog! 

 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

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 

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 
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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 

 

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un 

număr de 14 consilieri. 

 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

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

constituit. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Bună ziua! Declar lucrările ședinței de consiliu deschise. Vreau să dau citire 

ordinii de zi:  

1. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 

02.12.2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării din funcția de președinte de 

ședință și alegerea unui nou președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe 

o perioadă de cel mult 3 luni; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții 

și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 5; 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor Sectorului 5; 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită calitatea 

de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5; 

6. Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților 

de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2020-

2021; 

7. Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și 

asigurarea calității educației din  unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 

5, începând  cu anul școlar 2020-2021; 

8. Proiect de hotărâre privind realizarea în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131 a 

proiectului Sunt special, dar vreau la școală!, în anul școlar 2020 – 2021; 
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9. Proiect de hotărâre privind închirierea  prin licitație publică a chioșcurilor 

destinate comercializării presă, carte, flori, pe raza Sectorului 5 al Municipiului 

București; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al  societății 

INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.; 

11. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 168/06.08.2020 și 

H.C.L. Sector 5 nr. 181/18.09.2020 și modificarea Actului Constitutiv al Societății 

Comerciale Amenajare Edilitară și Salubrizare SA; 

12. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 167/06.08.2020 și 

H.C.L. Sector 5 nr. 182/18.09.2020 și modificarea Actului Constitutiv al S.C. 

Economat Sector 5 S.R.L; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al Societății 

Salubrizare Fapte5 SA; 

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Comisiei pentru vânzarea 

spațiilor comerciale sau de prestări servicii a Sectorului 5, conform Legii nr. 550/2002; 

15. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de amenajare și 

întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de 

învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5; 

16. 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; 

17. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL 252 din 31.10.2019 a Consiliului 

Local Sector 5; 

18. Proiect de hotărâre privind unele măsuri de îmbunătățire a activității piețelor 

din Sectorul 5 al Municipiului București; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui număr de 30 de 

telefoane mobile și a 22 de cartele sim aferente; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 București nr. 150/30.07.2020 privind aprobarea 

închirierii unor spații cu destinația de birouri de către SC Economat Sector 5 SRL; 

21. Discuții.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

   Este o chestie de procedură, dacă îmi puteți permite, domnule președinte. 

Am spus că punctul 2 îl retrag după ordinea de zi. Nu, nu se poate retrage de pe 

ordinea de zi pentru că nu sunt eu inițiatorul. Inițiatorul este domnul consilier Roșca 
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Iustinian, se poate face doar cu votul dumneavoastră dacă îl mai mențineți pe ordinea 

de zi sau nu. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Dau cuvântul domnului consilier Matei! 

Dl consilier Matei Ion 

Propun să retragem de pe ordinea de zi proiectul de la punctul 2. 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

      Procedural nu se poate retrage. Un proiect de pe ordinea de zi, poate fi retras 

doar de inițiator. Se votează și dumneavoastră veți vota cum considerați de cuviință. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

      Rămâne pe ordinea de zi și când se va ajunge la punctul respectiv, dați votul în 

consecință. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

       Supun spre aprobare ordinea de zi! 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, 

Țigănuș Marian) ordinea de zi a fost aprobată. 

Dna Secretar General Florina Dragnea 

 Având în vedere că în sala de ședință se află membrii Consiliului Local din 

partea  P.S.D. și din partea P.P.U.S.L., nu o să mai fac apelul nominal pentru a 

vedea cum votați. Se poate vota și, doar, prin ridicare de mâini. Da? 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

       Supun spre aprobare punctul 1 - Procesul verbal al ședinței ordinare a      

Consiliului Local Sector 5 din data de 02.12.2020. 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, Țigănuș 

Marian), procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 

02.12.2020 a fost aprobat. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

             Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării din funcția de 

președinte de ședință și alegerea unui nou președinte de ședință al Consiliului 

Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni. 
Având în vedere că inițiatorul acestui proiect este domnul Iustinian Roșca, 

care nu are nicio lună în Administrația Publică Locală a Sectorului 5, a făcut-o la o 

stare de nervi pentru faptul că i-am interzis, în plină ședință, să nu mai vorbească la 
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microfon când vrea. Mi-am călcat pe suflet și i-am dat cuvântul de câte ori a dorit. El 

vrea să predomine întreaga ședință de consiliu în permanență. Supun spre aprobare 

proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

 Cu 14 voturi împotrivă (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, Țigănuș Marian) proiectul de hotărâre a fost respins. 

. 

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a 

Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnule președinte, dați-mi voie pentru clarificări, nu numai pentru 

dumneavoastră cei prezenți în sală, pentru toată opinia publică și pentru domnii 

consilieri absenți astăzi, care spuneau că se suplimentează cu cele 200 de locuri. 

Doamna Director de la Resurse Umane, vă rog să faceți clarificările privind 

suplimentarea acestor 200 de locuri. 

Dna director Dobre Violeta 

Suplimentarea este de 162 de posturi și provine după cum urmează: 42 de 

posturi sunt înființate pentru reintegrarea funcționarilor publici care au câștigat în 

urma unor hotărâri judecătorești, reintegrarea pe funcțiile deținute.  

S-au înființat două servicii de guarzi care să asigure paza lucrărilor aflate în 

administrarea unității administrativ teritoriale cu forțe proprii. Au fost înființate două 

servicii noi de proiecte, unul de accesare fonduri europene, unul de poliție și 

dezvoltare durabilă. S-au înființat două servicii de urmărire a contractelor. S-au 

transformat diferite compartimente în servicii, de investiții, de audit, de informatică, 

de aici provine diferența de 162 de posturi. Nu sunt 200 și este pentru buna 

desfășurare a activității instituției.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

   Asta spuneam, sunt cei care au câștigat în instanță. Câți sunt? 

Dna director Dobre Violeta 

         42. Sunt 2 servicii noi de guarzi care să asigure paza instituțiilor. Sunt două 

servicii noi de proiecte pentru dezvoltarea sectorului, sunt două servicii noi de 

urmărire a contractelor pe care le avem în derulare sau care urmează să fie semnate. 
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

   Și aceștia sunt nepoții mei sau ai domnului primar Florea, nu? 

Dna director Dobre Violeta 

   Sunt posturi vacante. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

         Nepoți, rude, persoane politice. Domnilor de la Partidul Național Liberal, 

domnilor de la U.S.R., dacă aveți specialiști, trimiteți-i să lucreze. V-am spus că nu 

mă interesează coloratura politică, îi angajăm pentru atragerea de fonduri la 

serviciul nou inițiat pe proiecte europene. Spuneți și de economia noastră, cât 

prevedea noua organigramă și câte avem de fapt? 

Dna director Dobre Violeta 

Unitatea administrativ teritorială are voie să… noi avem voie la 1229 de 

posturi. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Câți avem cu această suplimentare de 162 de oameni? 

Dna director Dobre Violeta 

827. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Suntem sub cu aproape 400, nu? Clar nu se va mai suplimenta, dar avem 

nevoie de dezvoltare. În primul rând, avem aproape 50 de posturi care au câștigat 

în instanță și există hotărâre judecătorească și aici nu te joci, trebuie pusă în 

executare. Sunt funcționari publici. Fac, din nou, apel către absenții din sală, dacă 

au specialiști, ne trebuie să-i angajăm. Avem și noi, dar veniți în colaborare cu noi, 

dacă vreți colaborare pentru Sectorul 5. Nu mai băgați bățul prin gard și să spuneți 

că Piedone suplimentează locuri, pentru că nu a existat. Înființăm servicii ca să 

atragem fonduri, directe, pentru dezvoltarea Sectorului 5, cu specialiști. Iar eu, 

dacă m-am uitat prin familie, nu am din aceștia. Nu știu dacă P.S.D. o găsi ceva. 

Poate ne aduceți dumneavoastră, cei de la P.N.L. și cei de la U.S.R. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Mulțumesc! Mai sunt discuții asupra acestui proiect? Nu? Supun spre 

aprobare proiectul de hotărâre Proiect de hotărâre privind modificarea 

Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5. 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, Țigănuș Marian) proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
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Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor Sectorului 

5. Propuneri? 

Dl consilier Matei Ion 

Grupul P.S.D. îl propune pe domnul consilier Melnic Constantin Ion. 

Dl consilier Titică Niculae-Florin 

Grupul P.P.U.-S.L. îl propune pe domnul Nicolaidis Mircea-Horațiu. 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Să luăm o pauză pentru tipărirea voturilor. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Stați puțin! Să dăm microfonul și celor de la P.N.L., poate propun și 

dumnealor pe cineva. U.S.R.? Ați uitat că ambele formațiuni ați dorit viceprimari? 

Trebuia să veniți în sală la vot democratic. Vă rog! 

Dl consilier Matei Ion 

   Ar mai fi o problemă! Dacă se poate vota cu vot deschis? 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

  Nu. Legea prevede, în mod expres, cu vot secret. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

 Având în vedere propunerile, se demarează buletinele de vot și ca să nu 

pierdem timpul să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este legat tot de 

vot secret, dar putem, acum, să facem propunerea ca să se tipărească în continuare 

buletinele de vot. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

   Punctul 5- Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care 

exercită calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5. 

Dl consilier Titică Niculae-Florin 

   Din partea P.P.U.-S.L., domnul Nicolaidis Mircea Horațiu. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

   PSD, aveți o propunere? 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

   Mai întâi să votăm punctul 4. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

O pauză de 5 minute...   

 Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Să se vină cu proiectul de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care 

exercită calitatea de înlocuitor de drept al primarului. Luăm o pauză de 5-10 minute 

ca să se vină cu buletinele de vot, votul fiind secret. 
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Dna Secretar General Dragnea Florina 

          Întrucât s-au distribuit materialele de vot pentru votul secret pentru 

viceprimari bănuiesc că ați și terminat de votat, să procedăm la introducerea 

buletinelor în urnă. Rog comisia de numărare să procedeze la numărarea voturilor. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Dau cuvântul doamnei consilier să ne prezinte procesul verbal de numărare 

a voturilor. 

Dna consilier Ștefănescu Georgiana-Raluca 

Proces verbal  al comisiei de numărare a voturilor încheiat azi, 17 decembrie 

2020. Membrii comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărarea 

buletinelor de vot la alegerea viceprimarilor Sectorului 5. În urma centralizării 

numărării voturilor s-au constatat următoarele: domnul Melnic Constantin-Ion - 

voturi pentru - 14, domnul Nicolaidis Mircea Horațiu - voturi pentru - 14. 

 Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Mulțumesc. În unanimitate de voturi au fost aleși cei doi viceprimari. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Felicitări domnilor viceprimari! Luați-vă sapa, salopeta de lucru și de luni 

gata la treabă, sau de mâine chiar. Următorul punct de pe ordinea de zi. 

 Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care 

exercită calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5. 

Dl consilier Titică Niculae -Florin 

   Din partea P.P.U.-S.L. noi propunem pe domnul Nicolaidis Mircea Horațiu. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Faceți buletinele de vot. 

Dna consilier Ștefănescu Georgiana-Raluca 

S-a întocmit procesul verbal de numărare a voturilor, încheiat astăzi 

17.12.2020. Membrii comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărarea 

buletinelor de vot pentru desemnarea viceprimarului care exercită calitatea de 

înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5. În urma centralizării și numătării 

voturilor, s-a constatat următorul rezultat. Domnul Nicolaidis Mircea-Horațiu – 14 

voturi pentru. S-a votat în unanimitate. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Felicitări! La treabă, domnule viceprimar!  

Având în vedere că sunt consilieri locali ai Sectorului 5 de la partidele USR-

PLUS și PNL care nu sunt prezenți la ședință, supun spre aprobarea dumneavoastră 

amânarea proiectului de hotărâre numărul 6 - Proiect de hotărâre privind numirea 
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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 și proiectului de 

hotărâre numărul 7 - Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru 

evaluarea și asigurarea calității educației din  unitățile de învățământ 

preuniversitar din Sectorul 5, începând  cu anul școlar 2020-2021. 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, Țigănuș Marian) a fost aprobată amânarea celor 2 proiecte. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

     Este vorba de acele proiecte în care consilierii fac parte din consiliile de 

administrație ale școlilor și am zis, domnilor absenți astăzi, ca la următoarea ședință 

dacă vor binevoi să vină, măcar să se ducă în aceste școli și să-și ia informația reală 

fiind prezenți în consiliile de administrație ale școlilor de pe raza Sectorului 5. De 

aceea, i-am propus domnului președinte amânarea celor 2 proiecte.  

 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Mulțumesc! Trecem la punctul 8 - Proiect de hotărâre privind realizarea în 

cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131 a proiectului “Sunt special, dar vreau la 

școală!”, în anul școlar 2020 – 2021. Vă rog! Sunt discuții? Supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre. 

 

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, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
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Trecem la punctul 9 - Proiect de hotărâre privind închirierea  prin licitație 

publică a chioșcurilor destinate comercializării presă, carte, flori, pe raza 

Sectorului 5 al Municipiului București. Vă rog, poftiți domnule consilier Țigănuș! 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Problema chioșcurilor de flori, presă și carte, așa cum figurează ele în 

hotărârile consiliului general, este o problemă, nu numai economică, este și o 

problemă socială. Micii întreprinzători care comercializează flori desfășoară această 

activitate de 30, 40 de ani. O întreagă familie se întreține din această activitate. Aș 

propune onoratului consiliu și domnului Primar ca să se insereze în hotărârea de 

consiliu, un drept de preempțiune pentru actualii titulari sau pentru cei care în 

momentul ăsta valorifică flori în aceste chioșcuri sau pe locurile unde nu s-au montat 

chioșcuri - din câte știu eu, mai sunt de montat. S-ar putea să nu mai fiu la curent, 

dar știam că mai sunt locuri unde trebuie amplasate aceste chioșcuri moderne.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Noi pe domeniul public nu putem să amplasăm decât presă, carte și flori.  

Dl consilier Țigănuș Marian 

E o problemă socială din punctul de vedere al grupului PSD și v-aș ruga să 

se consemneze acest amendament – inserarea unui drept de preempțiune în 

activitate. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Practic dumneavoastră vreți ca celor cărora li se înlocuiește chioșcul, să aibă 

drept de preempțiune. Oricum, vor rămâne cei vechi, nu vom aproba pentru unii noi. 

Dacă ne vor permite locațiile în teritoriu, probabil vom aproba și pentru cei noi.  

Dl consilier Țigănuș Marian 

Mă refer la cei vechi în primul rând, pentru că au o tradiție.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

E foarte bun amendamentul. Cum să sune mai exact amendamentul 

dumneavoastră ca să-l supunem la vot? 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu m-am gândit exact la o formulare exactă și concisă -existența unui drept 

de preempțiune pentru actualii titulari, pentru cei care folosesc în prezent aceste 

locuri.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
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Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun spre aprobare 

amendamentul propus de domnul Țigănuș. 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, Țigănuș Marian), amendamentul pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Amendamentele au fost formulate de domnul consilier Naciu Vladimir. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Au mai fost trimise în scris câteva amendamente. Presupun că le-ați studiat 

domnilor consilieri, o dată ce ați făcut amendamente. Au fost distribuite la mape. 

Acum supuneți și aceste amendamente la vot.  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Dacă îmi permiteți, conform Codului Civil, nu cred că se poate acorda un 

drept de preempțiune, întrucât acest drept se acordă doar la terenurile extravilane.  

Dl consilier Țigănuș Marian 

Atunci putem schimba, în sensul ca la caietul de sarcini privind licitația, când 

se face punctajul, elementul financiar să aibă un anumit punctaj, iar portofoliul 

existent al persoanelor respective, un alt punctaj. Nu e vorba de un avantaj, e vorba 

de persistența unei activități comerciale care se practică de foarte multă vreme de 

către aceleași persoane. Încă o dată subliniez, este o problemă socială. Prin direcția 

juridică, va trebui găsită o modalitate pentru a conferi această...  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Da, da. Este licitație publică, iar amendamentele care au fost depuse, în mare 

parte însumează și ce spuneți dumneavoastră, mai ales aici la caietul de sarcini: 

locatorul este obligat să obțină pe cheltuială proprie, toate autorizațiile.  

Dl consilier Țigănuș Marian 

Mai ridic aici o mică problemă. După părerea mea, poate exista și 

posibilitatea apariției unui monopol. Vine cineva foarte puternic și licitează pentru 

toate chioșcurile din sector.  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

S-a prevăzut în caietul de sarcini că nu poate închiria decât un chioșc.  
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Dl consilier Țigănuș Marian 

Deschide 25 de firme... 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu cred că e interesul atât de mare... 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Credeți? Atunci vă propun să găsim o soluție totuși, pentru acești oameni.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Se pare că și executivul și legislativul au nelămuriri în această situație și 

atunci eu aș propune domnului președinte amânarea proiectului pentru următoarea 

ședință ordinară astfel încât dumneavoastră și alți consilieri să faceți amendamente 

scrise, exprese, să le studiem dacă se încadrează în lege. Îl retrag de pe ordinea de 

zi, dar cu amendamentul că va fi amânat pentru următoarea ședință.  

Dl consilier Țigănuș Marian 

Ar fi bine domnule primar, dacă îmi permiteți, și o părere a Direcției Juridice.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

De asta am și spus ca atât executivul, cât și legislativul să intre într-un 

consens, să elaborăm un proiect de hotărâre viabil.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Punctul 10 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Actului 

constitutiv al  societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Aici este problema de desemnare A.G.A. 

Dl consilier Melnic Constantin-Ion 

Din partea grupului P.S.D. îl propun ca reprezentant A.G.A. pe domnul 

Agheorghiesei Emil.  

Dl consilier Titică Niculae-Florin 

Din partea grupului P.P.U.-S.L. îl propunem pe domnul Cârlogea George-

Cristian.  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Având în vedere că este vorba de vot cu privire la persoană, iar legea nu 

prevede în mod expres exprimarea prin vot secret, vă rog să decideți cum vreți să 

se voteze: vot secret sau vot deschis?  
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Din sală 

Vot deschis.  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Cu vot deschis, da? 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Supun spre aprobare prima propunere – consilierul Agheorghiesei Emil să 

reprezinte în A.G.A. societatea Infrastructură DF5 S.A. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?  

Cu 14 abțineri (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, Țigănuș Marian), propunerea nu a fost adoptată.  

 

Supun spre aprobare a doua propunere – consilierul Cârlogea George-

Cristian să reprezinte în A.G.A. societatea Infrastructură DF5 S.A. 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, Țigănuș Marian), propunerea de desemnare a domnului consilier Cârlogea 

George-Cristian a fost adoptată.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Este o funcție neremunerată. Consilierii locali care reprezintă Consiliul 

Local în cadrul tuturor societăților aflate în subordinea Consiliului Local, nu sunt 

plătiți.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Propun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre Proiect de 

hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al  societății INFRASTRUCTURĂ 

DF5 S.A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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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, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Trecem la punctul 11 - Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. Sector 

5 nr. 168/06.08.2020 și H.C.L. Sector 5 nr. 181/18.09.2020 și modificarea Actului 

Constitutiv al Societății Comerciale Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. Cine 

face propunere pentru a avea un reprezentant A.G.A. din partea consilierilor locali? 

Dl consilier Titică Niculae-Florin 

Din partea grupului P.P.U.-S.L. îl propunem pe domnul consilier Șerban 

Andrei-Bogdan.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Mai este vreo propunere? Nu! Supun spre aprobare propunerea grupului 

P.P.U.-S.L. 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, Țigănuș Marian), propunerea de desemnare a domnului consilier Șerban 

Andrei-Bogdan a fost adoptată. 

Propun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre Proiect de 

hotărâre privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 168/06.08.2020 și H.C.L. Sector 

5 nr. 181/18.09.2020 și modificarea Actului Constitutiv al Societății Comerciale 

Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. 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, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Trecem la punctul 12 - Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. Sector 

5 nr. 167/06.08.2020 și H.C.L. Sector 5 nr. 182/18.09.2020 și modificarea Actului 
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Constitutiv al S.C. Economat Sector 5 S.R.L. 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, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Punctul 13 - Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al 

Societății Salubrizare Fapte5 S.A. Cine face propunere pentru A.G.A.? 

 

Dl consilier Melnic Constantin-Ion 

Din partea grupului P.S.D., îl propun pe domnul Țigănuș Marian. 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Vreau să vă aduc la cunoștință că domnul Naciu Vladimir a făcut un 

amendament în sensul de a se întreprinde demersurile necesare pentru schimbarea 

denumirii societății din Salubrizare Fapte S5 S.A. în Salubrizare Sector5 S.A.  

Dl consilier Țigănuș Marian 

Care e relevanța?  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

S-a făcut un amendament, vi s-a adus la cunoștință. Supuneți la vot. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Supun la vot amendamentul făcut de domnul Naciu Vladimir. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 14 voturi împotrivă (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, Țigănuș Marian), amendamentul la proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.  

Supun spre aprobare desemnarea domnului Țigănuș Marian în A.G.A. 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 
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Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-

Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Titică Niculae-

Florin, Țigănuș Marian), propunerea de desemnare a domnului consilier Țigănuș 

Marian a fost adoptată. 

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre Proiect de hotărâre privind 

modificarea Actului constitutiv al Societății Salubrizare Fapte5 S.A.? 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, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Comisiei 

pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii a Sectorului 5, 

conform Legii nr. 550/2002. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Întrucât acest proiect de hotărâre are nevoie de votul a 2/3 dintre consilieri, 

îl voi retrage de pe ordinea de zi, tot cu amendamentul că o să intre pe ordinea de 

zi a ședinței ordinare de data viitoare.  

 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Punctul 15 - Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de 

amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii 

aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al 

Sectorului 5. 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, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
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Punctul 16 - 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.  

 

Dl consilier Ploscaru George-Alexandru 

Îmi permiteți? Mulțumesc frumos! În primul rând, din câte știu eu, profesorii 

au primit în fiecare an, tot ce au cerut în materie de cursuri, fără nicio excepție. În 

al doilea rând, costurile din acest proiect sunt aproape duble față de ofertele 

existente pe piață, iar, din punctul meu de vedere, proiectul este supraevaluat și 

prost făcut. Îmi pare rău că inițiatorul sau inițiatorii nu sunt de față să ne dea detalii 

suplimentare. Mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre 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. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 14 voturi împotrivă (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, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 

 

Punctul 17 - Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. 252 din 

31.10.2019 a Consiliului Local Sector 5. 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, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Cu specificația că inițiatorul este tot domnul consilier USR-PLUS, Roșca 

Iustinian căruia îi mulțumesc că a depus acest proiect de hotărâre. Și mai poate să 

depună, că noi venim la muncă. Dacă ei depun doar proiecte și nu le pot susține în 

dezbateri... dar acest proiect a fost apreciat. Atunci când este ceva constructiv, cu 
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siguranță, cu toții: nu doar noi, ci și cetățenii Sectorului 5. Raportat la cel care nu a 

fost aprobat de dumneavoastră, cu specificația că profesorii primesc și au primit 

aceste vouchere. Și tot ce au cerut, a fost rezolvat. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Punctul 18 - Proiect de hotărâre privind unele măsuri de îmbunătățire a 

activității piețelor din Sectorul 5 al Municipiului București. Cine este pentru? 

Impotrivă? 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, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Punctul 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui 

număr de 30 de telefoane mobile și a 22 de cartele sim aferente. 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, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Cu specificația că aceste telefoane, domnilor consilieri, sunt achiziționate 

pentru dumneavoastră, nu pentru aparatul propriu. Probabil s-a văzut în expunerea 

de motive. Sunteți 27 de consilieri locali, unul va merge la doamna secretar și două 

la cei doi viceprimari. Vom crea și un grup de whatsapp pentru o comunicare mai 

eficientă.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Proiectul 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 

1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 150/30.07.2020 privind 

aprobarea încheierii unor spații cu destinația de birouri de către S.C. Economat 

Sector 5 S.R.L.  
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Cu specificația că se închiriază de Direcția de Taxe și Impozite, nu în altă 

parte și la o chirie rezonabilă, cum s-a stabilit.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

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, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la discuții, 

dacă sunt.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnilor consilieri, convoc Consiliul Local Sector 5 în ședință 

extraordinară, luni, 21.12.2020 pentru rectificarea bugetului. Avem bani veniți de 

la Guvernul României și să-i băgăm în buget pentru a începe să facem plăți pentru 

facturile restante. Avem 8 milioane de lei care ne-au fost distribuiți și trebuie să 

facem urgent această rectificare. Luni, la ora 16.00, cu un singur punct pe ordinea 

de zi. Următoarea ședință o vom avea nu mai târziu de 29.12.2020 pentru 

închiderea bugetului.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Declar închise lucrările ședinței de astăzi. 

 

Lucrările ședinței au fost declarate închise, la ora 1652. 

 

p. SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

DRAGNEA FLORINA 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

AGHEORGHIESEI EMIL 

 

 


