
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 21.12.2020 

          

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 3908/17.12.2020.  

Lucrările ședinței încep la ora 1605.  

Ședința se desfășoară în sistem hibrid: 

 - doamnele și domnii consilieri locali - Agheorghiesei Emil, Cârlogea 

George-Cristian, Melnic Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis 

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

Titică Niculae-Florin sunt prezenți la sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de 

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

- doamnele și domnii consilieri locali - Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, 

Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Florea Daniel, Găină Maria, Gorneanu 

Mihaela, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian sunt prezenți la ședință prin 

intermediul mijloacelor electronice. 

Lipsește domnul consilier Zamfirescu Leonard-Niculae.  

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

doamna Secretar General – Dragnea Florina. 

 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Deschid lucrările ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 5 din data de 21.12.2020, ora 16.00. 

„Art. 1 – Primarul Sectorului 5 dispune – se convoacă Consiliul Local al 

Sectorului 5 al Municipiului București în data de 21.12.2020, ora 16.00 în sala de 

ședințe camera 1, etajul 1 din sediul Primăriei Sectorului 5, Strada Fabrica de 

Chibrituri nr. 9-11.” O rog pe doamna Secretar General să facă prezența.  

 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

 Bună ziua! O să fac prezența.  
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1. Agafiței Gheorghiță - prezent 

2. Agheorghiesei Emil - prezent 

3. Bîrsan Mihai - prezent 

4. Cârlogea George-Cristian - prezent 

5. Danciu Ioan-Bogdan - prezent 

6. Ducuță Alexandru - prezent 

7. Florea Daniel - prezent 

8. Găină Maria - prezent 

9. Gorneanu Mihaela - prezent  

10. Ioniță George - prezent 

11. Kofod Helen-Daniela - prezent 

12. Laslo Mihail-Cristian - prezent 

13. Lazarov Alexandru-Sebastian - prezent 

14. Matei Ion - prezent 

15. Mălăelea Daniel - prezent  

16. Melnic Constantin-Ion - prezent 

17. Naciu Constantin-Vladimir - prezent  

18. Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent 

19. Ploscaru George-Alexandru - prezent 

20. Pop Claudia-Ramona - prezent 

21. Roșca Iustinian - prezent 

22. Șerban Andrei-Bogdan - prezent 

23. Ștefănescu Georgiana-Raluca - prezent  

24. Titică Niculae-Florin - prezent 

25. Țigănuș Marian - prezent 

26. Zamfirescu Leonard-Niculae – întâmpină probleme tehnice în ceea ce 

privește conectarea în aplicația Microsoft Teams. 

 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Pe ordinea de zi avem: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5; 

 

Suplimentar la ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare 

Regională București-Ilfov; 
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2. Proiect de hotărâre privind desemnearea unui reprezentant al 

Consiliului Local Sector 5 ca responsabil în relația cu Comitetul național de 

coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 89/07.05.2020 cu 

modificările și completările ulterioare, privind aprobarea contractării de către 

Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în 

valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării 

termice a 33 imobile situate în Sectorul 5 și 4 unități de învățământ. 

 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Dacă mai sunt și alte probleme. Dacă nu mai sunt, supun spre aprobare 

ordinea de zi și cu suplimentarea acesteia pe care v-am prezentat-o. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aș dori să ținem un moment de reculegere având în vedere că suntem în 

21.12.2020. 

Membrii Consiliului Local, executivul și cei prezenți în sala de ședință au 

ținut un moment de reculegere pentru victimele revoluției din 1989. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Mulțumesc! Supunem la vot ordinea de zi astfel cum a fost suplimentată.  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

 Agafiței Gheorghiță – 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Ultimul proiect suplimentar mi-a fost transmis cu un sfert de oră înainte de 

începerea ședinței, nu am avut timp să convoc comisia și nici nu am avut cum să 

îl analizăm, deci aș propune să amânăm punctul 3 suplimentar, de aceea o să 

votez împotrivă. 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

1. Agafiței Gheorghiță - împotrivă 

2. Agheorghiesei Emil - pentru 

3. Bîrsan Mihai - împotrivă 

4. Cârlogea George-Cristian - pentru 

5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru 

6. Ducuță Alexandru - împotrivă 

7. Florea Daniel - pentru 

8. Găină Maria - pentru 

9. Gorneanu Mihaela - pentru 

10. Ioniță George - abținere 
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11. Kofod Helen-Daniela - abținere 

12. Laslo Mihail-Cristian - abținere 

13. Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru 

14. Matei Ion - pentru 

15. Mălăelea Daniel - împotrivă 

16. Melnic Constantin-Ion - pentru 

17. Naciu Constantin-Vladimir - abținere 

18. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 

19. Ploscaru George-Alexandru - pentru 

20. Pop Claudia-Ramona - împotrivă 

21. Roșca Iustinian - abținere 

22. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 

23. Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru 

24. Titică Niculae-Florin - pentru 

25. Țigănuș Marian - pentru 

Ordinea de zi a fost aprobată cu 15 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 5 

abțineri. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dacă îmi permiteți, i-aș întreba pe domnii consilieri la ce au votat împotrivă? 

Că de abținut, am înțeles. Abținerile sunt abțineri, dar împotrivă la ce ați votat? La 

toată ordinea de zi sau la suplimentară? Și la punctul 1, și la punctul 2 și 3 și 4?  

Dna consilier Pop Claudia-Ramona 

Având în vedere că aceste suplimente au fost comunicate cu doar 15 minute 

înainte de ședința de consiliu, mi se pare... 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dumneavoastră ați fost împotrivă la proiectele suplimentare? 

Dna consilier Pop Claudia-Ramona 

Da.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Asta e specificația. Vă rog să se clarifice.  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Nu numai. În totalitate am votat împotrivă, din moment ce ați suplimentat 

ordinea de zi. Ordinea de zi nu poate fi înjumătățită.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

E adevărat, dar puteați să faceți amendamente, domnule consilier. Presupun 

că dumneavoastră ați avut ceva împotriva alocării de bani și achitarea datoriilor – 
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la punctul 1 mă refer. Când ați votat, puteați să faceți amendamentul, domnule 

consilier.  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Trebuia să îl lăsați doar pe acela pe ordinea de zi.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnilor, dumneavoastră vă faceți treaba de consilieri, eu îmi fac treaba de 

executiv. Este la latitudinea dumneavoastră dacă votați sau nu, dar când votați 

împotrivă, faceți specificația. Eu am înțeles că dumneavoastră ați votat împotrivă 

să se primească bani de la Guvernul României ca să achităm datoriile sau salariile 

de la Direcția de Asistență Socială. Succes în continuare, domnilor de la Partidul 

Național Liberal. Tot dumneavoastră le-ați dat banii, domnilor consilieri! Hotărâți-

vă! Pe o parte dați banii și pe o parte votați împotrivă? Am vrut să fac niște 

clarificări pentru ca opinia publică să vadă.  

Înainte de începerea ședinței vreau să-mi cer public scuze față de domnul 

consilier Roșca Iustinian și grupul U.S.R.-PLUS. Au fost într-adevăr la discuții 

înainte de ședința trecută, dar nu s-a cerut nimic de către grupul U.S.R., s-au 

discutat proiectele pe care domnul consilier Roșca le are și le susține în cadrul 

consiliului local pentru susținerea reciprocă cu formațiunea pe care o reprezintă. 

Scuzele mele domnului Iustin Roșca!  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Îi rog pe consilierii care sunt conectați on-line, să nu vorbiți toți o dată și să 

vă înscrieți la cuvânt. Trecem la primul punct - Proiect de hotărâre privind 

rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local 

Sector 5. Doamna Disăgilă Isabela, v-aș ruga să clarificați.  

Dna director Disăgilă Isabela 

Având în vedere cele două adrese primite de la Direcția Generală a  

Finanțelor Publice Locale, adresa 69000/03.12.2020 și 70272/09.12.2020 prin care 

ni s-au alocat sumele de 6160 pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării 

activității de asistență socială și de protecție a copilului și pentru finanțarea 

drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, vă supunem spre 

aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Suma de 14.936.000 lei ne 

este necesară pentru a acoperi datoriile pe care le avem în prezent. Banii, de la 

începutul anului până în prezent au fost cheltuiți din bugetul local. Urmează ca 

acum să facem o recuperare din sume defalcate din T.V.A. Și a mai fost o 

modificare - la învățământul particular era cuprinsă suma de 79 mii numai pe parte 

de venituri, acum a fost prinsă și pe parte de cheltuieli. Față de bugetul aprobat în 

2 decembrie, acum a crescut bugetul cu suma de 879 mii lei, atât pe venituri, cât și 
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pe cheltuieli. În rest, nu s-a modificat nimic. Și mai mult decât atât, v-am transmis 

materialele vineri seara, toate anexele de la 2 la 88, conform solicitărilor 

dumneavoastră.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Doamna director, mulțumim de informare. Spuneți că avem 686.000.000 lei. 

Restul ce reprezintă?  

Dna director Disăgilă Isabela 

Restul de 8.000.000 lei sunt pentru finanțarea drepturilor asistenților 

personali, tot de la D.G.A.S.P.C. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

14.000.000 lei rotund. 

Dna director Disăgilă Isabela 

Exact.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aceasta este toată rectificarea bugetară? 

Dna director Disăgilă Isabela 

Da. Aceasta e toată rectificarea bugetară, iar la partea de cheltuieli am prins 

879.000 lei pentru învățământul particular de stat.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vă aduceți aminte că tot eu v-am întrebat, referitor la H.C.L.-ul de împrumut 

de 41.000.000 lei dacă totul era în regulă și de atunci încolo totul va merge cum 

trebuie? 

Dna director Disăgilă Isabela 

Atunci am aprobat 41.000.000 pe total.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vă aduceți aminte că eu v-am întrebat și m-ați asigurat că așa este?  

Dna director Disăgilă Isabela 

Eu v-am asigurat pentru că în spate aveam un referat de la Direcția Tehnică 

și cele două hotărâri de consiliu prin care erau stabilite străzile și cele trei unități 

de învățământ, dar urmează să se facă reparații. Nu înțeleg ce mă întrebați 

dumneavoastră acum. Anexa 88 pe bugetul creditelor interne a rămas tot în valoare 

de 41.000.000 lei 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Eu vă spun așa, că am întrebat despre ce corectăm și mi-ați răspuns din 

raportul de specialitate, cum faceți și acum. În loc să vorbim de sume, vorbim de 

numere de înregistrare.  

Dna director Disăgilă Isabela 
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Nu cred că am vorbit de numere de înregistrare. Cred că v-am pus la 

dispoziție, în premieră, anexele de la 2 la 88. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Doamnă, e clar! Tot respectul, ați început cu adresele de la Ministerul de 

Finanțe, deci despre numere de înregistrare vorbim, nu despre sume și cazuri 

sociale. Dacă vrem să nu transmitem un mesaj de substanță, putem să umplem 

discursul cu tot felul de cifre, astfel încât cetățeanul care ne urmărește să nu 

înțeleagă despre ce e vorba. Exact pentru această ambiguitate, noi vom vota cu 

abținere. Dacă așa o percepem noi, înseamnă că este o problemă de transmitere a 

mesajului. Ok. Mulțumesc! 

Dna director Disăgilă Isabela 

Banii sunt clari pentru D.G.A.S.P.C. Dacă dumneavoastră nu vreți să votați 

pentru asistența socială... 

Dna consilier Pop Claudia-Ramona 

Vreau și eu să iau cuvântul. Alte cheltuieli, datorii. Care sunt datoriile 

respective? 

Dna director Disăgilă Isabela 

La momentul acesta datoriile sunt mari. Nu le știu pe dinafară.  

Dna consilier Pop Claudia-Ramona 

Din ce an sunt aceste datorii?  

Dna director Disăgilă Isabela 

Sunt aferente anului 2020, doamna consilier.  

Dna consilier Pop Claudia-Ramona 

La momentul ăsta dumneavoastră nu știți care sunt datoriile primăriei? 

Dna director Disăgilă Isabela 

O valoare peste 30.000.000 lei. Nu putem să spunem că nu avem evidența. 

Avem de plătit furnizori peste 30.000.000 lei. Domnul primar vă poate confirma.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Doamna consilier, domnilor consilieri puteți să faceți solicitare scrisă și vă 

voi pune la dispoziție datoriile la zi.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil  

Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? ... Supun la vot proiectul de 

hotărâre.  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

1. Agafiței Gheorghiță - abținere 

2. Agheorghiesei Emil - pentru 

3. Bîrsan Mihai - abținere 
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4. Cârlogea George-Cristian - pentru 

5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru 

6. Ducuță Alexandru - abținere 

7. Florea Daniel - pentru 

8. Găină Maria - pentru 

9. Gorneanu Mihaela - pentru 

10. Ioniță George - abținere 

11. Kofod Helen-Daniela - abținere 

12. Laslo Mihail-Cristian - abținere 

13. Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru 

14. Matei Ion - pentru 

15. Mălăelea Daniel - abținere 

16. Melnic Constantin-Ion - pentru 

17. Naciu Constantin-Vladimir - abținere 

18. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 

19. Ploscaru George-Alexandru - pentru 

20. Pop Claudia-Ramona - abținere 

21. Roșca Iustinian - abținere 

22. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 

23. Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru 

24. Titică Niculae-Florin - pentru 

25. Țigănuș Marian - pentru 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5 a fost adoptat cu 15 voturi 

pentru și 10 abțineri. 

 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil  

Trecem la punctul 2 - Proiect de hotărâre privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul 

pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. 

„Articolul 1 - Începând cu data prezentei domnul Popescu Cristian-Victor 

Piedone, primar al Sectorului 5, reprezentant (membru titular) al Consiliului Local 

Sector 5 în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.   

Articolul 2 - Începând cu aceeași dată, se desemnează domnul Cârlogea 

Iulian-Constantin, Administrator Public al Sectorului 5 membru supleant în cadrul 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov care va reprezenta 

Consiliul Local Sector 5 atunci când membrul titular nu poate participa la ședință. 
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Articolul 3 – Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.  

Articolul 4 – Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și persoanele 

nominalizate la articolul 1 și articolul 2 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului proiect de hotărâre.”      

Dl consilier Roșca Iustinian 

Doamna Secretar, aș vrea să mi spuneți și mie care este caracterul urgent al 

acestei hotărâri. Am citit raportul de specialitate, nu este prevăzut un deadline de a 

primi răspuns. 

Dna Secretar General Florina Dragnea 

Deja sunt mai multe luni de când s-au ales autoritățile publice locale, iar cei 

de la Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov ne-au solicitat 

telefonic să facem demersuri în desemnarea reprezentanților instituției noastre, 

întrucât la rândul lor să se poată constitui și dumnealor, potrivit prevederilor legale.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Dar nu este o decizie de urgență majoră astfel încât să fie inclusă pe ordinea 

de zi a unei ședințe extraordinare. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Este ilegal? 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vreau doar să clarific dacă este o urgență.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Urgența constă în faptul că trebuie constituite rapid pentru atragerea de 

fonduri. Să luăm și noi fonduri pentru Sectorul 5 pentru regiunea de dezvoltare 

București-Ilfov. Am vorbit personal cu inițiatorii și ne-au spus că vor să închidă 

până la sfârșitul anului, ca de la anul să devenim operabili și funcționali.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am înțeles. Inclusiv primarul capitalei nu a desemnat acest lucru și mai sunt 

și alte sectoare care nu au desemnat, ca să știm de unde plecăm.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

E adevărat, dar să stăm la rând, când putem face ceva...  

Dl consilier Roșca Iustinian 

A doua întrebare, legată de subiect: cine reprezintă Consiliul Local, de fapt, 

conform Codului Administrativ? Înțeleg din raportul de specialitate și din adresa 

organizației, ne roagă să desemnăm un reprezentant al Consiliului Local.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Cine a fost până acum?  

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Întrebarea este pe documentele pe care le votăm astăzi, nu pe cutume. Eu pot 

desemna pe oricine, o casă de avocatură, dar ca idee, să știm cine reprezintă 

Consiliul Local pentru a ști care este polul de putere executiv și care este polul de 

putere legislativ în Sectorul 5.  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Consiliul Local poate fi reprezentat de unul dintre Consilierii Locali 

desemnați de dumneavoastră, dar aici, fiind vorba de un consiliu de dezvoltare 

regională unde se pune problema atragerii de fonduri, Primarul fiind ordonator de 

credite, nu văd o... 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Atunci nu este nevoie de împuternicire, doamnă. Cu tot respectul, vă spun. 

Și vă aduc aminte de experiența din perioada 2016-2020, când alte Sectoare ale 

Bucureștiului nu au trimis primarul.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu au trimis primarul? 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Da! 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

La noi a fost primarul.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ok! 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Dacă îmi permiteți, aș vrea să îl propun, eu, pe colegul meu: Leonard 

Zamfirescu, dacă se poate. 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Este o propunere. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Suntem în dezbatere! 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Dezbaterea este cu înscriere la cuvânt.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Noi considerăm, grupul U.S.R. P.L.U.S., că reprezentantul Consiliului Local 

ar trebui să fie un consilier.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Este propunerea voastră! Supun spre aprobare.  

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Deci, introducerea amendamentului, cu susținerea candidaților și a votului, 

și atunci va fi desemnată persoana care ar trebui să ne reprezinte și are mandatul 

consiliului local. Mulțumesc!  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Așa cum a zis colegul meu, de asemenea, vreau să fac o propunere, un 

amendament, ca să fie un reprezentant al Consiliului Local, și din partea grupului 

P.N.L. îl propunem pe domnul Leonard Zamfirescu. Mulțumesc! 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Din partea grupului U.S.R. P.L.U.S. dorim să îl propunem pe domnul 

Iustinian Roșca.  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Domnule Agheorghiesei, pot să intervin? 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Da, vă rog! Poftiți! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Cel mai corect ar fi să fie un reprezentant al Consiliului Local. Domnul 

primar a fost candidat, dacă nu ieșea primar, poate rămânea consilier local, și atunci 

putea... a ajuns în această calitate de Primar al Sectorului 5 și acum ar trebui să lase 

pe unul din consilieri să ne reprezinte acolo.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Da, mulțumesc! Este propunerea dumneavoastră! Mai dorește cineva să ia 

cuvântul? Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, da? Bun! Supun spre 

aprobarea Consiliului Local amendamentul domnului Roșca Iustinian.  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

O să facem apel nominal, dar având în vedere că v-ați desemnat între 

dumneavoastră, ar trebui să votați cum votați, deschis sau secret? 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Deschis.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Deci, având în vedere că votăm de la distanță, online, eu spun vă votăm prin 

strigarea nominală, doamna Secretar General.  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Supun la vot amendamentul domnului Iustinian Roșca. 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Încă o dată! Ce votăm? Amendamentul? Persoana? Nu am înțeles! Îmi cer 

scuze! 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
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Amendamentul domnului Roșca. 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

1. Agafiței Gheorghiță - pentru 

2. Agheorghiesei Emil - împotrivă 

3. Bîrsan Mihai - pentru 

4. Cârlogea George-Cristian - împotrivă 

5. Danciu Ioan Bogdan - împotrivă 

6. Ducuță Alexandru - pentru 

7. Florea Daniel - împotrivă 

8. Găină Maria - împotrivă 

9. Gorneanu Mihaela - pentru 

10. Ioniță George - pentru 

11. Kofod Helen-Daniela - pentru 

12. Laslo Mihail-Cristian - pentru 

13. Lazarov Alexandru Sebastian - împotrivă 

14. Matei Ion - împotrivă 

15. Mălăelea Daniel – nu și-a exprimat votul 

16. Melnic Constantin-Ion - împotrivă 

17. Naciu Constantin-Vladimir - pentru 

18. Nicolaidis Mircea-Horațiu - împotrivă 

19. Ploscaru George-Alexandru - împotrivă 

20. Pop Claudia Ramona - pentru 

21. Roșca Iustinian - pentru 

22. Șerban Andrei-Bogdan - împotrivă 

23. Ștefănescu Georgiana-Raluca - împotrivă 

24. Titică Niculae-Florin - împotrivă 

25. Țigănuș Marian - împotrivă 

 

Cu 10 voturi pentru și 14 voturi împotrivă, amendamentul domnului 

consilier Roșca Iustinian ca Consiliul de Dezvoltare Regională București-Ilfov să 

fie reprezentată de un Consilier Local din cadrul Consiliului Local Sector 5 a fost 

respins.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Domnilor consilieri, cu 14 voturi împotrivă s-a respins amendamentul făcut 

de domnul Roșca.  
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Domnilor consilieri, supun spre aprobarea consiliului propunerea făcută de 

doamna consilier Pop Claudia Ramona privind desemnarea domnului consilier 

Zamfirescu Leonard. 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Cu rugămintea să depuneți amendamentele și în scris, vă rugăm.  

Cine este pentru ca domnul Zamfirescu Leonard să reprezinte consiliul local 

în Consiliul de Dezvoltare Regională București-Ilfov. 

1. Agafiței Gheorghiță –  

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Vă rog să mă lămuriți, dacă s-a respins amendamentul, cum putem vota 

propunerea? Adică s-a respins amendamentul, dar tot votăm. Nu înțeleg! 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Au fost două amendamente, domnule consilier.  

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Votez pentru.  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

2. Agheorghiesei Emil - împotrivă 

3. Bîrsan Mihai - 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Doamna secretar, avem o mare problemă! Cum să votăm, când s-a depus un 

singur amendament? Este o propunere ca domnul Leonard Zamfirescu să facă 

parte, nu este amendament. Despre ce vorbim?  

Dna Secretar General Dragnea Florina 

Este propunere! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Păi, dacă a căzut amendamentul, cum să votăm propunerea? Ne învățăm 

acum, după atâția ani de administrație, ce facem? Avem și noi unele pretenții.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Da, domnilor consilieri. Unii la distanță, alții aici, nu se mai înțelege nimic. 

Amân proiectul pentru ședința următoare.  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Corect! 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Și materialele la mapa domnilor consilieri, în timp util. Cu propunerile de la 

fiecare grup, proiect de hotărâre cu amendamentele făcute. Avem două 

amendamente, rețineți-le: domnul Iustin Roșca, domnul Leonard. Da? Se face și la 
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următoarea ședință, mai stăm zece minute în plus și îl votăm și pe ăsta. Treceți la 

următorul punct.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Local Sector 5 ca responsabil în relația cu Comitetul național de 

coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2. 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Dacă îmi permiteți, domnule președinte.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Poftiți! 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnilor consilieri, executivul a propus pe directorul poliției locale. Având 

în vedere că are în subordine și departamentul I.S.U., i s-a solicitat să pună în spații 

afișe privind vaccinarea populației. Le-am pus la dispoziție, are în coordonare acest 

obiectiv pe care îl vom face și noi în sector. Am venit înaintea dumneavoastră cu 

propunerea ca reprezentant în coordonarea activității privind vaccinarea împotriva 

SARS-CoV-2, să fie domnul director general al Poliției Locale Sector 5.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Da, supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă rog, doamna secretar! 

Dna Secretar General Dragnea Florina 

1. Agafiței Gheorghiță - pentru 

2. Agheorghiesei Emil - pentru 

3. Bîrsan Mihai - pentru 

4. Cârlogea George-Cristian - pentru 

5. Danciu Ioan Bogdan - pentru 

6. Ducuță Alexandru - pentru 

7. Florea Daniel - pentru 

8. Găină Marian - pentru 

9. Gorneanu Mihaela - pentru 

10. Ioniță George - pentru 

11. Kofod Helen-Daniela - pentru 

12. Laslo Mihail-Cristian - pentru 

13. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru 

14. Matei Ion - pentru 

15. Mălăelea Daniel – pentru 

16. Melnic Constantin-Ion - pentru 

17. Naciu Constantin-Vladimir - pentru 
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18. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 

19. Ploscaru George-Alexandru - pentru 

20. Pop Claudia Ramona - pentru 

21. Roșca Iustinian - pentru 

22. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 

23. Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru 

24. Titică Niculae-Florin - pentru 

25. Țigănuș Marian - pentru 

 

Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local Sector 5 ca responsabil în relația cu Comitetul național de coordonare a 

activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 a fost adoptat cu 25 voturi 

pentru. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Mulțumesc mult! În unanimitate, proiectul a trecut. Trecem la punctul 3 al 

ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 89/07.05.2020 cu 

modificările și completările ulterioare, privind aprobarea contractării de către 

Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în 

valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare 

reabilitării termine a 33 imobile situate în Sectorul 5 și 4 unități de învățământ. 

Aveți cuvântul!  

Dna Daniela Teodorescu 

Bună ziua! Practic, prin acest proiect de hotărâre, se supune aprobării 

dumneavoastră modificarea anexei. Vreau să vă amintesc, că prin HCL 

89/07.05.2020, s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne, în 

valoare de maxim 41.000.000 lei, având o maturitate de 180 RON. Deci, practic, 

noi nu mai putem folosi acești bani începând cu ianuarie 2021. Până acum, am 

reușit să tragem pentru reabilitare termică 4.185.775 de lei, iar pentru școli 

2.671.626 lei.  

Principalul motiv pentru care vă propunem modificarea anexei, este faptul 

că avem multe investiții într-un stadiu avansat, pe care am dori să le finanțăm din 

acest împrumut, în această lună, când mai putem beneficia de acești bani. Practic, 

mai sunt 34.000.000 lei pe care noi am putea să îi folosim acum.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Normal că vom protesta asupra modalității de a introduce pe ordinea de zi 

acest proiect sensibil, în situația asta nu putem analiza.... cum trei săptămâni am 

vorbit același subiect, despre anvelopări, despre 41 de milioane. O echipă 
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performantă, cu tot respectul, venea cu propunere completă. Nu stăm în fiecare lună 

să discutăm despre aceleași H.C.L.-uri. Se bate apa în piuă. Nu se poate să luăm 

decizii pe bucăți și să nu vedem lucrurile pe ansamblu. Peste o săptămână o să 

veniți „mai avem un rest de la ... cu T.V.A., haideți să îl cheltuim repede”. Haideți 

să fim puțini pro activi și să facem o estimare a cheltuielilor. Aveam niște rapoarte, 

am avut niște discuții cu constructorii. Știam cum stăm. Mulți au întrerupt lucrările 

și vor prezenta situația și facturile. Așteptarea noastră, rezonabilă, era ca 

dumneavoastră să prezentați consiliului „Asta este situația, avem 41 de milioane, 

din păcate lucrările au evoluat prost, putem plăti 8-9 milioane, că atâtea lucrări s-

au executat până acum, și nu este nevoie să luăm 41 de milioane împrumut.” 

Dna Teodorescu Daniela 

Da, ideea este că îi pierdem dacă nu... Aveți dreptate! Este o eroare de-a 

noastră.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Argumente de genul ăsta, că la piețe nu își iau salariile... 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Dar nu avem treabă cu piețele.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Este un exemplu. Că îi pierdem.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

În propoziții când băgăm piețele, nu! Aceste sume se duc la școli, uitați! 

Dna Teodorescu Daniela 

Da! 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Se duc la școli, și ca să nu pierdem banii, nu din vina noastră, și nici din vina 

dumneavoastră, domnilor consilieri. Acest credit putea fi pierdut cu totul și cei 4 

milioane... dacă zilele trecute, abia ieri, sau astăzi, s-a deblocat această finanțare. 

Și nu este vina noastră, să știți!  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Acum, executivul are o vină. Nu putem noi... 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Noi ca să înaintăm, trebuie să deblocăm, domnule consilier. Noi dacă vrem 

evoluție trebuie să deblocăm anumite lucrări ale trecutului. Nu ne aparțin, dar nu le 

putem îngheța! Au accesat acești bani, noi dacă nu i-am tras, în primul rând, nu 

plăteam acele facturi de care știți că ați asistat la ședința cu constructorii. Astăzi s-

au achitat către constructori toate restanțele la zi, 2 milioane și ceva la școli, 4 



17 
 

milioane la reabilitări de blocuri, și am spus, să putem trage. S-au mai făcut lucrări 

pe școli...  

Dna Teodorescu Daniela 

Mă scuzați! Ideea este că Exit Bank-ul a aprobat extraordinar de greu actele. 

Noi ne-am trezit, practic, la sfârșitul lui noiembrie începutul lui decembrie cu acest 

acord al lor. Noi nu aveam cum să vorbim cu constructorii și să îi invităm să depună 

facturi pentru toate lucrările executate, deoarece intram într-un blocaj cumplit. În 

momentul în care am reușit, deci vă spun... prima tragere (colega, doamna Disăgilă, 

poate să vă confirme), ieri a reușit de a făcut-o. Noi întâi, trebuia să știm clar, că 

avem de unde să tragem acești bani, și mai apoi să cerem constructorilor să ne 

depună facturile pentru investițiile care erau într-un stadiu avansat de derulare, să 

știți! Noi le urmărim și oricând vă invităm să vă punem la curent.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Înțeleg că din H.C.L.-ul votat în 03 decembrie, prima tranșă s-a făcut în 20 

decembrie?  

Dna Teodorescu Daniela 

Nu, nu! H.C.L.-ul a fost votat prima oară în mai.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ultimul H.C.L. care a reglementat că se vor depune în cont... 

Dna Teodorescu Daniela 

A, cel de... bine, ăla nu a fost legat de Direcția Tehnică, a fost legat de... 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Deci, de atunci stăm și tragem. Ce garanții mai avem că în următoarele zece 

zile, în prag de Crăciun și de Anul Nou, lucrurile se vor întâmpla corect, doamnă? 

Dna Teodorescu Daniela 

Deci, ele nu au cum să nu se întâmple corect! Atât timp cât există acești bani, 

și noi știm sigur că putem să beneficiem de ei, atât timp cât știm că constructorii ne 

pot depune facturi, pe care noi le-am controlat în teritoriu, nu văd de ce nu am putea 

să facem acest lucru. Ce ne-ar împiedica? 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Practic pe blocuri nu mai au facturi de adus, doar la școli sunt facturi de adus. 

Și atunci, ca să mai tragem din creditul ăsta, că oricum nu putem să-l tragem pe tot, 

să mai plătim pe școli, și deblocăm la școli, care este și în interesul nostru.  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Deci, practic acest credit îl dăm la școli.  

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Reformulăm! Dumneavoastră, acești bani prin rectificarea suplimentară de 

acum cinci minute, duceți integral către școli?  

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Numai către școli. Este și creditul luat de așa natură, domnule consilier.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Să-mi răspundeți dumnevoastră.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

E creditul luat pentru reabilitare blocuri și unitățile de învățământ. Nu le 

putem duce în altă parte! Nici la piețe.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu, dar întrebarea mea... 

Dna Teodorescu Daniela 

Ele sunt... o secundă, mă scuzați, domnule primar! Deci, mare parte din bani 

merg pentru școli, în proporție de 70%, și mai este un rest și pentru reabilitare. 

Dacă urmăriți anexa... 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am văzut lista pe spate, aș vrea să știu: care proiecte? Din 2018? Începute în 

ce an?  

Dna Teodorescu Daniela 

Deci, într-adevăr, sunt începute în 2018, dar domnule Roșca, știți foarte bine 

cu ce ne-am confruntat de s-a ajuns până acum să nu se finalizeze. Și tocmai, prin 

acești bani, noi sperăm să facem în ianuarie niște recepții la blocuri. A fost o 

conjunctură nefavorabilă. Nu a fost ceva pe care noi l-am dorit, deci jumătate... 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnule consilier, nu suntem nebuni. Dacă am prins acești bani, nu avem 

decât să deblocăm situația, domnule consilier. Da?  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bun! Am să schimb opțiunea grupului, fără să cer permisiunea, și o să votăm 

„pentru”, cu două condiții, domnule primar.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Vă rog! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vrem să vedem sumele exact, defalcate, câte merg pe sistemul de învățământ 

și câte... iar ce merge pentru anvelopări bloc, a doua opțiune, să știm exact locurile 

unde merg. Pentru a putea vedem și noi, consilierii, ce se întâmplă în teren.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
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Cu siguranță, da! Domnule consilier, v-aș ruga să îi depuneți doamnei și 

solicitarea dumneavoastră scrisă, ca să vă și prezinte unde pleacă banii.  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Aș avea și eu o întrebare, din partea grupului P.N.L., din câte am înțeles, 

creditul este destinat expres reabilitării școlilor respective, da? Deci, banii nu merg 

în altă parte?  

Dna Teodorescu Daniela 

Nu, doamnă! O să vedeți anexa și acolo sunt.  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Pentru că noi am înțeles altceva, și atunci ne vom schimba poziția și vom 

vota și noi pentru, pentru că dorim să ajutăm școlile. Interesul nostru este să ajutăm 

școlile, și suntem de acord și vrem să fie cheltuiți corect banii. 

Dna Teodorescu Daniela 

Oricum, să știți că noi depunem la Exit Bank toate facturile, cu toată situația, 

adică, în primul rând ei nu ne permit.   

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Domnule primar, în primul rând vreau să verificați, să nu avem din nou 

aceeași problemă pe care am avut-o întotdeauna - societățile cu care lucrăm. Să nu 

ne trezim că peste o lună de zile aceste societăți intră în faliment, adică noi le 

plătim, după care intră în faliment.   

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Doamnă, noi le dăm efectiv celor care au lucrat. Eu nu știu denumirea 

societăților.  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Am înțeles! 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Cei care au lucrat la școli, aceia primesc banii.  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Am înțeles! Mulțumim! 

 Dl consilier Bîrsan Mihai 

Vreau să știu și eu: banii se dau la Școala 141 și Școala 124? 

Dna Teodorescu Daniela 

Da! 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Da! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 
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Acești bani au fost alocați din bugetul local în anii anteriori în care domnul 

Florea spunea că inaugurează în trei luni, alta peste șase luni.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnule consilier, noi vrem să înaintăm și nu facem declarații politice.  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Păi, nu fac declarații politice. Am alocat o dată banii ăștia. I-am mai alocat 

o dată, în buget. Unde au dispărut? Am alocat bani pentru reabilitarea celor două 

școli. Unde sunt?  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Ați fost consilier în mandatul trecut?  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Da! 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Păi, și ce mă întrebați pe mine? Dumneavoastră sunteți Johnny Joker-ul și 

consiliul trecut, faceți-vă treaba. Luați-vă informația! Nu mă întrebați pe mine! Eu 

vreau să merg înainte, domnule consilier!   

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Bună ziua. Pentru că am ajuns la punctul 3 și la motivul pentru care noi am 

votat împotriva ordinii de zi, voiam să supun sub atenția consiliului faptul că 

materialele pentru acest punct ne-au fost transmise cu 15 minute înainte de 

începerea ședinței, motiv pentru care comisia nu a putut să se constituie și să 

analizeze materialele în discuție. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Ați fost și dumneavoastră consilier în mandatul trecut, cu tot respectul?  

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Nu!  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Ați mai fost consilier? 

 Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Nu!  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

O să învățați că  situațiile de acest gen, mai ales pe ultima sută de metri, acum 

la sfârșit de an, mai ales aceste rectificări pentru a nu pierde banul... 

 Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Cred că se putea face un efort ca... 

 Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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Și dumneavoastră puteați să faceți un efort să veniți până aici. Să știți că și 

noi ne ferim de COVID și dumneavoastră puteți și toate actele vă stăteau la 

dispoziție. Anumiți consilieri pot să vină să fie prezenți aici asumându-și riscul 

pentru cetățeni, dumneavoastră stați la distanță și nu știți ce înseamnă acest lucru. 

Eu vă mulțumesc și pe viitor v-aș ruga să studiați documentația chiar dacă este o 

situație de urgență, implică situații de urgență. Această situație de urgență implică 

a nu pierde bani, a se finanța  aceste școli care stau blocate nu au avut finanțate, 

dacă s-a luat acest credit, păi, îl dăm acolo. Că nu am putut să-l cheltuim asta este, 

dar dacă am putut acum să deblocăm să aducem la zi facturile cu care constructorii 

nu au mai putut să continue lucrările la școli datorită blocajului financiar. Astăzi 

noi le-am dus și bagă din nou motoarele după 4-5 ianuarie și vor lucra. 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Pot să vă răspund sau mi s-a tăiat microfonul? 

 Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Răspundeți, domnule consilier!  

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

În primul rând, nu cred că vreți să vin acolo pentru că sunt contact cu un 

suspect de COVID și în al doilea rând înțeleg caracterul de urgență, dar cred că se 

putea face minim efort să ne fie transmise măcar cu o oră, două înainte materialele 

pe care le discutăm acum, nu înainte cu cinci spre zece minute. 

 Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu mi-aș face mea culpa dacă n-aș ști ce înseamnă aparatul propriu și cum 

lucrează și cum îți vin probleme de la oră la oră în cascadă și noi trebuie să le 

rezolvăm. Dumneavoastră trebuie doar să votați și să înțelegeți cu da sau nu, sau să 

vă abțineți, sau să fiți împotrivă. 

 Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

O să votez pentru! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Ați avut profesor bun, pe domnul Florea. Doar el venea cu acestea, cu cinci 

minute înainte cu zece... 

 Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Cu cine am onoarea?  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Mihai Bîrsan sunt! 

 Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Consilierul acela vechi? Aveți metehne vechi, vă bântuie trecutul, domnule 

consilier. O să vă mai bântui și eu...  
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Dl consilier Bîrsan Mihai 

Nu cred.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone  

 Ba vă spun sigur! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Păi, veniți cu zece minute înainte! 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone  

O să vin și cu două minute înainte, pentru interesul cetățeanului!  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Spuneți că sunteți transparent? 

 Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone  

Păi, nu sunt domnule transparent? Dumneavoastră ce aveți de nu veniți aici 

să transmiteți alegătorilor dumneavoastră? 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Păi, de ce să vin acolo? 

 Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone  

Păi, cum de ce să veniți? Pentru că v-au ales!  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Să mă îmbolnăvesc acolo? 

 Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Atunci să ne îmbolnăvim noi, dumneavoastră stați acasă! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Foarte bine!  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Normal că vă bucurați! Bucuria nebunului! 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Domnule președinte, aș dori să spun și eu ceva, dacă se poate. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Vă rog, poftiți! 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

 Domnule primar, eu aș dori să nu îi acuzați pe cei care nu au venit acolo că 

nu ar lucra în interesul cetățenilor. Asta ar fi o primă observație. Este perfect normal 

și conform regulamentului să participăm în această situație on-line, acesta este 

primul punct. 

Al doilea - eu acum sunt în culpă, pentru că nu am fost consilier data trecută 

ca atare nu mă pricep... și dacă aș fi fost, aș fi fost de vină că s-a ajuns la această 
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situație. Deci, oricum am fi, înțeleg că, consilierii au o culpă și dacă au fost și dacă 

nu au fost consilieri. 

Al treilea punct - într-adevăr, această situație cu 41 de milioane de împrumut 

nu a fost explicată îndeajuns și cred că cu o explicație mult mai clară, nu s-ar fi mai 

ajuns la astfel de discuții. Acestea sunt lucrurile pe care le-am avut de spus.  

 Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Mulțumesc, doamna consilier! Să știți că interactivitatea este deschisă. Un 

simplu e-mail - un consilier poate să citească și să-și dea și o părere într-un singur 

e-mail înapoi. Da, indiferent că a ajuns cu o oră, cu două, dacă este o urgență. În 

cazul acesta chiar a fost o urgență. Și v-am și explicat de ce. O să suplimentez cu 

comunicarea, dar aștept comunicare și din partea dumneavoastră, domnilor 

consilieri, cei care primiți aceste e-mailuri și nu sunteți prezenți.  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Supun spre aprobare - Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. 

89/07.05.2020 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea 

contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea 

fondurilor necesare reabilitării termice a 33 imobile situate în Sectorul 5 și a 4 

unități de învățământ. Doamna Secretar General faceți apelul. 

Doamna Secretar General Dragnea Florina 

1. Agafiței Gheorghiță - pentru 

2. Agheorghiesei Emil - pentru 

3. Bîrsan Mihai – pentru 

4. Cârlogea George-Cristian - pentru 

5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru 

6. Ducuță Alexandru – pentru 

7. Florea Daniel - pentru 

8. Găină Maria - pentru 

9. Gorneanu Mihaela - pentru 

10. Ioniță George - pentru 

11. Kofod Helen-Daniela - pentru 

12. Laslo Mihail-Cristian - pentru 

13. Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru  

14. Matei Ion – pentru 

15. Mălăelea Daniel - pentru 

16. Melnic Constantin-Ion - pentru 

17. Naciu Constantin-Vladimir - pentru 
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18. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 

19. Ploscaru George-Alexandru - pentru 

20. Pop Claudia-Ramona - pentru 

21. Roșca Iustinian - pentru  

22. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 

23. Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru 

24. Titică Niculae-Florin - pentru 

25. Țigănuș Marian - pentru 

   26.Zamfirescu Leonard-Niculae – pentru  

La ora 1711 domnul consilier Zamfirescu Leonard Niculae s-a conectat cu 

ajutorul aplicației Microsoft Teams, în ședința extraordinară din data de 21.12.2020 

sunt prezenți 26 de consilieri. 

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. 89/07.05.2020 cu 

modificările și completările ulterioare, privind aprobarea contractării de către 

Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în 

valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare 

reabilitării termice a 33 imobile situate în Sectorul 5 și a 4 unități de învățământ 

a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  

Domnul consilier Zamfirescu Leonard-Niculae 

Am intrat târziu, am avut probleme tehnice.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Discuții. Cu înscrieri la cuvânt.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ați zis de comunicare, domnule Primar vă aduc la cunoștință, mi-am adus 

aminte acum, că în data de 17.11.2020, am făcut o adresă către Direcția Urbanism, 

acum mai mult de 30 de zile și nu am primit răspuns. Nu am insistat cu acest 

răspuns, am vrut să văd până unde merge încălcarea Codului Administrativ. 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Pe 17 noiembrie ați depus o solicitare și nu ați primit răspuns în 30 de zile? 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Dacă îmi permiteți să vă trimit e-mailul. 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

 Vă rog frumos vreau să știu și eu... o să mă informez. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Pentru că și eu sunt la rândul meu obligat de cetățeni să răspund. 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
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Cu siguranță, vă rog să-mi trimiteți numărul de înregistrare să vă răspund 

exact ce s-a întâmplat. Pentru cei care nu au răspuns, voi aplica măsurile coercitive 

asupra lor. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

 Tot legat de Codul Administrativ și de procedură, aș vrea să constatăm dacă 

astăzi, cel puțin, consilierii care sunt în sală au avut la dispoziție avizele pozitive, 

favorabile/nefavorabile, în vederea votării punctelor de pe ordinea de zi. Codul 

Administrativ obligă secretariatul Sectorului 5 de a pune la dispoziție la începerea 

ședinței aceste avize. Oricine... domnule Titică, ați avut avizele pentru ordinea de 

zi, le-ați avut? 

Dl consilier Titică Niculae-Florin 

De la comisii? Da. Am fost aici... le-am văzut. Am fost prezent. 

 Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Le-am văzut, le-am semnat... 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu vorbim de membrii comisiei, domnule președinte! 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Cel puțin cei din grupul P.P.U.(s-l) cu siguranță au fost.  

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Codul Administrativ prevede că absolut toți consilierii trebuie să primească 

în prealabil aceste avize.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Doamna Secretar va reglementa aceste situații. Mai este cineva? 

 Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Dacă îmi permiteți, domnule Primar. Vreau să informez Consiliul Local al 

Sectorului 5 că astăzi, în discuția pe care am avut-o cu domnul viceprimar, ne 

acordă consilierilor,  biroul viceprimarului pentru ședințele de comisii.  

 Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnule Agheorghiesei, cu tot respectul, primarul e aici. Primarul sunt eu. 

Dacă dă cineva, dau eu! Mulțumesc! 

Dacă îmi permiteți o informare a dumneavoastră și aici vreau să fiți și puțin 

atenți și să conștientizați nu în “abțineri”, nu „împotrivă”, nu  „pentru”, ci este un 

fapt pe care îl aveți în gestiunea dumneavoastră domnilor consilieri. Vă aparține! 

Vă aduc aminte că sunteți acționarul unic al Societății Economat. Societatea 

Economat nu a prezentat un raport consiliului de peste 4 ani de zile. Cel puțin eu 

nu l-am văzut. V-aș ruga respectuos, toate grupurile, (repet, toți sunteți acționarii 

acestei societăți, Consiliul Local Sector 5 e acționar unic) să solicitați Economat 
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Sector 5 S.R.L. un raport de activitate, pe cât considerați dumneavoastră. Eu vi-l 

solicit dumneavoastră în calitate de primar, că eu nu am nicio atribuție asupra 

acestei societăți Economat S.R.L. În schimb o să vă prezint și o să vedeți multe 

lucruri și astă seară și mâine.  

Vă informez că am votat cu toții, în baza Hotărârii Biroului Situații de 

Urgență Sector 5, ședință convocată în regim de urgență (împuternicește primarul 

să convoace o ședință extraordinară) să distribuim tabletele în școli. Ne-am strâns 

două zile la rând, am stat pe terasă , am stat în frig, am votat cum a ieșit... S-a dispus 

de către consiliul local distribuirea acestor tablete. A trecut o perioadă de la acea 

hotărâre și nu se distribuiseră. Am făcut apel la presă, am pus presiune pe domnul 

director care repet, nu este în subordinea mea, ci a dumneavoastră și a Consiliului 

de Administrație pe care îl coordonați în totalitate, și a început distribuirea. De la 

distribuirea lor au trecut aproape trei săptămâni, s-au dat pe procese verbale în școli 

și începuseră presiunea părinților aflându-se că dumneavoastră ați votat să fie 

distribuite tabletele. Profesorii nu le puteau da mai departe pentru că li se spunea 

că nu sunt în funcțiune, nu au internet, nu au M.C.M., nu știu ce alte licențe. 

Trecuseră trei săptămâni și am luat legătura cu firma. Personal am luat legătura „ce 

se întâmplă?” Am crezut că există un șantaj spunând că mai există un rest de plată 

aproximativ de 500 de mii de euro către societatea care a livrat tabletele, către 

Economat. I-am spus: „Domnule, ați luat 95% din banii pe care vi i-a datorat. Dați 

drumul la copii, e totuși pandemie. Consiliul a votat de trei săptămâni. Au stat 

două săptămâni odată că nu le-au dus din depozit, după două săptămâni le-au dus 

și după încă trei săptămâni au stat în școli și nu s-au distribuit.”  

„Păi, domnule primar tabletele merg!”Cum să meargă?  

Într-adevăr, dar nimeni nu a scos o tabletă să-i pună cartela, să vadă dacă e 

în funcțiune. Tabletele au mers. Aici, de departe este un mic șantaj, pe care o să vi-

l explic în scris, cu un raport, către dumneavoastră acționarii unici ai Societății 

Economat privind tabletele. Vă informez că de-abia de ieri a început distribuirea 

tabletelor către părinți. Asumându-mi, personal, printr-o adresă semnată și de 

Direcția Învățământ să dea către... domnilor directori le era frică, cum să dea că nu 

merg tabletele, că le au pe proces verbal... „Domnilor, dați-le la copii!” Ne-am 

asumat și tabletele și au început distribuirea. Am spus-o ca informare referitoare la 

tablete. 

Am fost la un control în fostul Economat, la Piața Coșbuc, la subsol unde vă 

informez domnilor consilieri, că avem cutii de arhivare sau container de arhivare, 

(cum scrie în acte: „container și cutii de arhivare”) încât Arhivele Naționale ale 
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României ar fi invidioase pe noi sau fiecare locuitor al Bucureștiului poate să 

primească o cutie de arhivare. Tot S.C. Economat împuternicit de acționarul 

Consiliul Local cumpără aceste cutii de arhivare după care le distribuie societăților 

comerciale din subordine, inclusiv primăriei. Fiecare societate are să-și arhiveze 

cincizeci de ani de acum încolo.  

Am întrebat de exemplu Infrastructura: „Ai primit cutii?”, „Da”, „Câte ai 

primit?”, ”Păi am primit 15.000.”, „Cât ai arhivat într-o lună sau trei luni?”, 

„Păi, nu am arhivat nimic, noi suntem la început.” La fel s-a întâmplat și la 

Salubrizare, și la A.E.S, și la primărie. La primărie am întrebat: „Câte cutii s-au 

folosit la arhivare?”, „Nu, pentru că nu sunt conforme și mai mult de trei pe lună, 

mai mult la Urbanism, dar nu avem unde să le depozităm.” Și aici o să vă fac o 

informare și valoarea lor. 

Doi - vineri după-amiază mă duc în școlile din Sectorul 5... e adevărat, am 

primit o informație și am vrut să văd cu ochii mei. În sălile de sport  de la Ion Barbu 

de exemplu, într-o sală de sport sunt depozitate undeva la 250 de mii de măști și 

gel de mâini, dezinfectant, tot așa, undeva de ordinul a zecilor de mii, ceva de genul  

20 de mii... nu știu, o să aflu. O să am astăzi inventarul. Vă informez că nu numai 

la Ion Barbu, până la ora când am intrat în consiliu, Corpul de Control și consilierii 

mei au inventariat un număr de doar opt școli. În opt școli, o medie de 50 de mii, 

în anumite licee cum am găsit la Ion Barbu au fost 250 mii... deci, până în prezent 

în cele opt școli se pot inventaria aproximativ un milion de măști. Inventarierea 

continuă până la cele cincizeci și două de școli să vedem exact tot stocul. Cu 

mențiunea că primăria a livrat din buget propriu la începutul anului școlar aceste 

măști. Am solicitat și v-aș ruga... Măștile care sunt livrate după în toate școlile, în 

baza unui proces verbal, provin de la Economat unde dumneavoastră sunteți 

acționar și presupun că tot în sfera... s-or da ele gratuit pe proces-verbal, dar cineva 

le plătește. De plătit, le-a plătit clar Economatul și cu siguranță vor veni la facturare 

la primărie.  

Vreau sprijinul dumneavoastră în ceea ce privește Societatea Economat. Eu, 

astăzi, vă solicit, nu am nicio calitate, dar vă propun demiterea de îndată a domnului 

Director General de către dumneavoastră și rapid să desemnați un nou Consiliul de 

Administrație privind Societatea Economat. 

Asta referitor numai la măști, plus că măștile sunt importuri Turcia. V-aș 

ruga respectuos, pe dumneavoastră, domnilor consilieri să faceți adresă către 

domnul director Economat să ne spună și nouă că măștile nu au fost distribuite 

pentru că nu au certificate de conformitate, provin din import Turcia. Gelul a fost 
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cu o problemă la momentul respectiv, achiziția a fost cauza unui scandal, dacă vă 

aduceți aminte, el este bacteriologic, ci nu virusologic. El este pentru bacterie, ci 

nu pentru virus, cel care a fost achiziționat de Economat. Nu există, nu mi s-a pus 

la dispoziție, de aceia am venit să fac această informare în fața dumneavoastră. În 

calitatea pe care o aveți, de acționar unic, să solicitați domnului director să vă pună 

dumneavoastră la dispoziție, pentru că eu am încetat orice fel de finanțare de la 

bugetul local, sau orice fel de facturare retroactivă, care urmează să apară după 

luni, ani, sau chiar în doi ani de zile. În perioada următoare, o să vă aduc la 

cunoștință, la dumneavoastră, acționarul majoritar, dar vreau să vă atrag atenția că 

societatea Economat se află pe un butoi de pulbere, pe care dumneavoastră îl 

gestionați. Astăzi îl gestionați că ați acest cartof fierbinte. Mare atenție și în 

calitatea dumneavoastră de consilieri, să vă folosiți de toate prerogativele pe care 

le aveți asupra societății, ca acționar unic, și să facem împreună lumină în acest 

caz. Vă rog, domnule consilier.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

 În primul rând, eram dator cu o mulțumire! În ședința anterioară din 17 

decembrie a fost votată abrogarea H.C.L. 252, tocmai pentru a închide un robinet 

de curgere a finanțelor Sectorului 5. Domnule primar, ați solicitat suport în 

auditarea Economatului și a societăților din subordinea Consiliului Local, vă 

readuc aminte că sunt mai mult de 30 de zile de când am depus un proiect de H.C.L., 

care nu a intrat încă pe ordinea de zi, el având nevoie doar de un aviz, de la o 

comisie de specialitate, suntem în depășire de termen. Doi: în data de 15 decembrie 

am cerut domnului Leonard, și o să rămână și scris aici, jurnalul de cumpărături pe 

ultimele trei luni. Aveam aceleași informații, privind achiziția acestor măști, și a 

altor măști, la un preț de 3 lei și ceva bucata.   

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

 Cât?  

Dl consilier Roșca Iustinian 

3 lei și ceva. Nu am primit, asta e... 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Repet! Eu nu am nicio măsură coercitivă asupra domnului. Este paralel și 

echidistant cu Primăria, sunteți singurul suveran, de aceea v-am solicitat astăzi 

sprijinul și ajutorul, pentru că împreună votăm și gestionăm un buget local.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Cred că este obligația dânsului să ne prezinte jurnalul de cumpărături și pe 

trei luni de zile un raport... 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
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Domnule consilier, nu că este obligația lui, sunteți, repet: acționari unici. 

Dumneavoastră reprezentați Economat. Acționarul unic, A.G.A., dumneavoastră 

sunteți! De îndată constituită A.G.A. la nivelul Consiliului Local, adică tot consiliul 

sau care este procedura, destituirea și înlocuirea Consiliului de Administrație cu 

oameni pe care îi propuneți dumneavoastră. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Înțeleg că în ședința anterioară... 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

S-a demarat.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ați făcut o propunere de reprezentant A.G.A. Care este opinia dânsului 

referitor la... 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Păi nu, nu, nu. Am făcut peste tot propuneri, mai puțin pe Economat Sector 

5. Acolo nu există, A.G.A. este... 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Consiliul de Administrație.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Acolo nu are. A.G.A. sunteți dumneavoastră acționarul unic.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ok! Bun, reprezentantul numit în ședința din 17 decembrie, ce părere are 

despre situația de la Economat? În speță, domnul Țigănuș? 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Păi, nu a fost numit nimeni! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu a fost numit domnul Țigănuș?  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu a fost nimeni numit. În Economat nu se numește, explicații vă rog 

frumos, doamnă... 

Dna Secretar General Florina Dragnea 

Fiind o societate cu asociat unic... 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Perfect! Am încurcat. Bun! Legalitatea actelor trebuie stabilită și discutată 

înainte de a lua decizii. Suntem sub imperiul pierderilor și s-ar putea să luăm din 

nou decizii greșite care vor duce la o îndepărtare a ... 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Eu v-am atras atenția să fiți extrem de vigilenți și să solicitați datele privind 

această societate. Sunteți împuterniciți! La sfârșit, să știți că nu noii veniți, dar 
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răspunderea solitară, dacă știți ce înseamnă, nu înseamnă că dacă ne ascundem în 

spatele unei hotărâri de consiliu, sau în cazul Economatului, a acționarului  unic, 

nu există o răspundere solidară. Vă rog, doamna Pop! 

Dna consilier Pop Claudia- Ramona 

  Din câte am înțeles, dumneavoastră ne-ați spus faptul că s-au livrat tabletele 

la școli. Eu am aici o adresă din partea sindicatelor, unde spune că se refuză să se... 

Directorii acestor școli sunt încurajați ca să nu le distribuie, deoarece nu există soft-

urile acestor tablete. Este adevărat? Directorii refuză să elibereze aceste tablete? 

Dacă este adevărat, într-adevăr sindicatele îi încurajează pe aceștia ca să nu le 

distribuie? Avem această problemă în toate școlile, din câte am înțeles. Am 

sesizarea făcută de către sindicate, care aceștia trimit tuturor directorilor din toate 

școlile din Sectorul 5, ca aceste tablete să nu fie distribuite pe motivul că nu există 

un soft instalat pentru aceste tablete. Vreau să știu dacă este adevărat sau nu este 

adevărat. Și dacă este adevărat, ce putem face în acest sens? 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Tabletele sunt funcționabile. Soft-ul la care faceți referire este un soft de 

siguranță națională, nu are nimic de a face cu tableta în sine. Copilul poate să intre 

pe acel soft. tableta este urmărită, să nu poată copilul să intre pe alte programe, 

decât pe cele școlare. Nu văd de ce nu pot fi distribuite. 

Dna consilier Pop Claudia- Ramona 

Am aici: Federația Sindicatelor de Educație Spiru Haret, unde sindicatele 

îndrumă toți directorii de școli ca să nu distribuie aceste tablete. Este o adresă 

comunicată tuturor directorilor din toate școlile. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

La noi în sector? 

Dna consilier Pop Claudia- Ramona 

       Da, da, la noi în sector! Din câte am înțeles, am informarea că directorii refuză 

să distribuie aceste tablete, având în vedere această informare a sindicatelor.  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Când ați primit? 

Dna consilier Pop Claudia- Ramona 

Acum, acum am primit de la colegul meu care este inspector general adjunct 

și mi-a dat această informare. 

 Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Să merg mai departe și să fac afirmații publice… 

Dna consilier Pop Claudia- Ramona 



31 
 

Nu, vreau doar să verificăm dacă directorii au această problemă. Să ajutăm 

directorii de școli, asta era ideea. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Chemați-o puțin și pe doamna Nedelcu. A venit de pe teren doamna Nedelcu 

de la învățământ? Merg mai departe și să mă contrazică domnii de la sindicate, dacă 

s-au trezit ei peste noapte sau au fost treziți să facă această adresă. Aviz celor care… 

Se pare că societatea Economat, prin domnul director, a devenit stat în stat. 

Domnilor consilieri, mai puteți controla o societate care vă aparține? Eu nu am nici 

o măsură coercitivă asupra domniei sale, nu am absolut nimic. Relațiile domnului 

Leonard se întind pe multe alte căi, întâmplarea nu este sindicatul care s-a trezit din 

somnul lui să facă această adresă. Așa cum nu au fost date două săptămâni… Este 

șantajul de care vă spuneam la început, a societății de a livra diferența de bani și 

încă 4.000 de tablete, care sunt încă pe stoc și nu o să avem ce să facem cu ele… 

Eu am zis să vorbesc la plural, ce să faceți cu ele, că este societatea dumneavoastră. 

Am discutat cu societatea, îmi asum ceea ce spun, am discutat cu patronul societății, 

în discuție telefonică din biroul primarului. Mi s-a spus: „Nu am bani, recunosc.” 

Eu știind că aceste tablete nu funcționează. „Dă, domnule, drumul la tablete! Ce se 

întâmplă? Da, este în regulă, 500 mii de euro, dă drumul la soft-ul acela, nu mai 

stăm cu ele pe stoc. Sunt tabletele mele!” Ok! După care îi spun: „Domnule 

director, noi nu mai avem ce să facem cu 4.000 de tablete, există posibilitatea să 

dăm înapoi cele 4.000 și din valoarea cât avem să vă mai dăm…” Vedeți? Eu 

folosesc, din nou, pluralul… „Cât are să vă mai dea Economatul, scădeți diferența 

tabletelor și mai rămâne o sumă, noi nu mai avem ce să facem cu 4.000 de tablete.” 

La telefon mi se spune că „Da.”, pleacă domnul director către patronul societății 

respective, către domnul director de la Economat, ajunge la Economat și îmi spune 

că: nu se mai poate face stornarea tabletelor, pentru că el are un contract și trebuie 

să-i dăm banii. Treabă de nici jumătate de oră, cât s-a dus de la firmă, mie mi s-a 

spus că „Da.” este de acord. A ajuns la firmă, acolo s-a întors, nu știu ce interese, 

nu mă interesează! Nu vreau să acuz pe nimeni, important este că… Vedeți, 

întâmplarea nu este întâmplare… Sindicatul pe ce motiv, că nu există ce? 

Dna consilier Pop Claudia- Ramona 

Vă citesc punctul de vedere. Vreți să vi-l citesc? ,,Punctul nostru de vedere 

privitor la instalarea acestui soft, vine din următoarele considerente: fără 

instalarea acestui soft nu se poate asigura securitatea acestor dispozitive. Elevii 

pot instala orice aplicație care poate duce la funcționarea defectuoasă a tabletelor, 

în acest caz nu mai sunt utile în procesul educativ. Elevii pot accesa diverse 

aplicații și site-uri ilegale care pot genera costuri suplimentare. Prin neinstalarea 
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soluției M.D.M., în cazul unui furt sau pierderii acesteia, nu se poate identifica 

prin G.P.S. localizarea acesteia. Tableta poate fi folosită și în alte scopuri de către 

persoane rău intenționate.” 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Uitați, a venit doamna director. Doamna consilier, spune că la școli au primit 

de la Sindicatul… 

Dna consilier Pop Claudia- Ramona 

…Declarația  sindicatelor de la Spiru Haret. 

Dna director Roxana Nedelcu 

Am aflat și eu acum un sfert de oră, despre existența ei. Este o adresă trimisă 

de Federația Sindicatelor de Educație Spiru Haret, în care, într-adevăr ,ce citea 

doamna consilier este consemnat aici. Primăria Sector 5 prin compartimentul de 

specialitate-Informatica, a trimis un punct de vedere cu privire la aceste aplicații. 

Vineri a fost înaintat instituțiilor de învățământ din sector. Conform acelui răspuns, 

tabletele pot fi utilizate și în absența acestui program. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Sindicatul când a făcut această adresă?  

Dna director Roxana Nedelcu 

Astăzi. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Tabletele au început să se distribuie? 

Dna director Roxana Nedelcu 

Da. În cele 11 unități în care am fost astăzi pe teren, cu excepția Liceului 

Barbu care începuse să își pregătească tot procesul și va începe de mâine, restul au 

început livrările. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Sindicatul face referire la soft-ul acel cu… 

Dna director Roxana Nedelcu 

Da, acel  mobile device management…  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dați detalii, vă rog frumos. Ce face soft-ul acesta? 

Dna director Roxana Nedelcu 

Este un soft care înțeleg, mă rog, nu sunt de specialitate, dar din răspunsul 

colegilor mei de la informatică, are dublă funcție. O dată, de localizare a device-

ului și alta de a împiedica rularea anumitor  aplicații sau acces la anumite aplicații, 

de pe acel dispozitiv. Colegii mei de la informatică, când au elaborat acel răspuns, 

au luat în considerare și faptul că, în prezent, toți copii din sector utilizează astfel 
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de echipamente, cine are norocul să le aibă, fără această aplicație de mobile device 

management. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Asta costând, cât? 

Dna director Roxana Nedelcu 

Undeva la 300 mii de euro, am înțeles că este costul la nivel de sector. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Plus 300 mii de euro și vor și o mentenanță în permanență. Așa a fost făcut… 

Dna consilier Pop Claudia- Ramona 

  Doamna Roxana, am și eu o întrebare, dacă tot sunteți aici. Vreau să știu și 

eu, dacă este adevărat: Părinții trebuie să dea o declarație prin simplul fapt că dacă 

aceștia vor lua aceste tablete, declară că nu au acces la internet sau la alte…? 

Dna director Roxana Nedelcu 

Nu, nu! Procedura primăriei diferă de procedura ministerului. Implică o 

declarație, dar este o declarație formală - ,,declar că doresc să intru în posesia 

dispozitivului pentru a avea datele și a avea o siguranță în caz de deteriorare a 

acelui echipament.” Nu se condiționează sub niciun aspect, nu se condiționează 

accesul la tabletă. 

Dl consilier Melnic Constantin –Ion 

Dacă-mi permiteți, am colegi de serviciu ai căror copii învață în Sectorul 5. 

Ceea ce a spus doamna consilier Pop este adevărat, numai că au revenit cei de la 

școală. Diriginții de la clasele respective și-au modificat declarația în ceea ce 

privește declarația, identic. Inițial așa a fost ,,declar pe propria răspundere că nu 

am acces la internet, nu am nu știu ce, nu am nu știu ce…” Ori, asta, mie mi se 

pare o aberație.  

Dna director Roxana Nedelcu 

În momentul când eu le-am trimis modelul de procedură spre studiat, am 

preluat cererea de la minister. Am sesizat eroarea, am revenit cu e-mail către 

unitățile de învățământ și toată lumea a înțeles că nu este nicio condiționare din 

punctul acesta de vedere. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Îmi aduc aminte că, în ședința din noiembrie, domnul director Leonard Petre 

ne-a spus că diferența este justificată de acest soft, cu care vin tabletele. Asta 

înseamnă că, noi, distribuindu-le fără soft, vom face o stornare. Nu beneficiem de 

un serviciu, atunci îl stornăm. 

 Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Asta le-am spus și eu. Nu ne trebuie soft-ul. 
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Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Mă gândesc că soft- ul acesta este consistent în preț. O stornare ar însemna… 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Absolut, absolut! Abonamentul pe doi ani de zile, plus… 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am cerut contractul acesta și nu l-am primit. Primăria are? 

Dna director Roxana Nedelcu 

Eu personal, nu. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Sper să aveți noroc. Acolo este mai mult decât împărăție Este ceva care 

sfidează, nu știu, nu sunt atribuțiile mele... La vizitele în piețe, piețe ținute într-o 

infecție, hale nou-nouțe, spații comerciale care sunt la acest Economat… Votând 

în ședința trecută trecerea la administrație pentru a aduce bani la buget, dar fără 

ajutorul dumneavoastră domnilor consilieri, nu se poate. Sunteți acționarii unici, 

numai dumneavoastră puteți să-l chemați, puteți să faceți o sesizare, puteți să-l 

destituiți… Astăzi, vă spun că este în posibilitatea dumneavoastră să-l destituiți si 

să faceți un nou consiliu de administrație, ca să vedem: Ce este Economatul acesta? 

Gaură neagră? Se mai poate face ceva cu el? Îl mai aducem pe linia de plutire, nu 

îl mai aducem? Cu mine nu are nicio legătură, nicio legătură și nicio comunicare. 

Am încercat, am spus să angajeze oameni la piețe, angajează șef la piață, i-am 

recomandat oameni care se pricep. I-am solicitat: dați-mi numărul de măști, dați-

mi certificat de conformitate.  Eu nu am cum, nu pot să-i dau nici măcar scris. Eu - 

dacă-l prind la vreo factură. Presupun, acum, și cu măști și cu para-măști și o să 

văd dacă în contabilitate figurează aceste containere și cutii de arhivare. Dacă 

figurează și dacă au fost plătite. Isabela, au facturat aceste… 

Dna director Disăgilă Isabela 

Containere? 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu. Containere sau cutii de arhivare. Nu avem, nu? 

Dna director Disăgilă Isabela 

          Nu, nu avem. 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Am înțeles. Presupun că gratis nu sunt. Nu au căzut din cer, gratis. 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Dacă se poate, dacă tot este doamna, vreau să ridic și eu o problemă. 

Domnilor directori de la aceste școli le este frică că dacă nu se montează acest soft, 
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vor plăti din banii lor aceste cheltuieli suplimentare, vizavi de costurile 

suplimentare la telefoane. 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Cum să le plătească domnii directori din buzunar? 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Asta se susține în toate școlile.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

         Nu există așa ceva. 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

  Vreau să mi se garanteze acest lucru. 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

 Domnul director a preluat, de exemplu 10 tablete. Dă în contract de comodat 

către copil, 10 tablete. Nu răspunde nimeni, de nimic. 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Am vrut să clarificăm și acest aspect, ca să știe și directorii din școlile 

respective. 

 Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Deja, pe facebook, văd că se scrie că, într-adevăr, a început distribuirea 

tabletelor  Nu răspunde nici profesorul, profesorul face contract de comodat către 

elevul respectiv. Punct. 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Și vizavi de punctul dumneavoastră de vedere, vizavi de Economat, domnul 

primar, vreau să vă zic că orice membru, orice consilier local poată să ceară un 

audit. Cred că și dintre consilierii dumneavoastră, ar putea să facă acest lucru. Nu 

trebuie să vă adresați întregului consiliu, neapărat. 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Ba da! Pentru că sunteți acționari majoritari, în ansamblu. 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Acționari majoritari, da, adevărat! Așa este. Dar oricare dintre consilierii 

respectivi, pot să ceară un audit. 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Să știți că răspunderea este solidară, pentru că aici trebuie să conștientizați 

cu toții, nu unul că e mai conștient, și unul că e mai... toți! Este răspundere socială 

fiindcă sunteți acționar unic. Da? Domnul Roșca a venit și cu acel proiect cu 

auditul. Puteți, ca acționar unic, să chemați un audit la Economat. Să faceți un audit 

la Economat. Rapid! Eu nu pot să îl dispun.  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 
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Îl poate dispune orice consilier.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Care consilier? 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Orice consilier din cadrul Consiliului Local. Și chiar de la dumneavoastră 

poate dispune.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Eu v-am dat tema.  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Am înțeles, domnule primar! 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Eu v-am dat tema. Dumneavoastră, care aveți conștiință, toți sau niciunul, 

asta este, dar mai devreme sau mai târziu o să vedeți că acest Economat va exploda. 

Și va exploda urât de tot.  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Corect ar fi să propună cei de la P.S.D. pentru că ei au făcut toată mizeria. 

Adică, dacă vor să pară că sunt corecți... 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

În acest caz, este cazul să nu politizăm.  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Nu vreau să politizăm, dar nu cred că este corect să venim noi cu... 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

M-am uitat, cu tot respectul doamna consilier, m-am uitat pentru curiozitatea 

mea personală, în Hotărârile de consiliu prin care s-au dat împuterniciri către acest 

Economat, și a fost unanimitate, doamna consilier. Deci, nu discutăm politic. Deci, 

acolo s-a înțeles când s-a dat să se ia absolut totul, și avioane Boeing, dacă se cerea 

și Economatul putea să cumpere. S-a votat în unanimitate.  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

P.N.L.-UL nu cred că a votat. Noi niciodată nu am fost de acord cu 

Economat.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu știu, în procesele verbale apare unanimitate, cel puțin la toate... și pe urmă 

o să vin eu, am deja în studio, nu o să am timp la ședința din 29.12.2020, dar prima 

ședință ordinară din ianuarie, să abrogăm toate, în proporție de cel puțin 50% aceste 

hotărâri. Sunt în analiză, la consilierii personali, de a abroga aceste hotărâri, ale 

Economatului pentru că această societate a fost înființată să vândă produse ieftine. 

Dacă faceți un studiu, ca acționari unici, dumneavoastră, și ne uităm la marii 
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retaileri, veți constata că anumite produse, marea majoritate, Economatul este cel 

mai scurt decât retaileri de pe piață. Și el a fost făcut ca să... cu categoria socială, 

cel puțin din Sectorul 5, produsele să fie luate de la raft fără adaos, un adaos mic: 

mălai, zahăr, făină etc. Și am ajuns să cumpărăm patinoare, avioane, eu știu ce mai 

descoperim de la o zi la alta.  

Și surprizele, vă spun că nu se opresc aici, cu Economatul. Este buba neagră 

a unității administrativ teritoriale a Primăriei Sectorului 5. O declar cu toată 

responsabilitatea. Mai devreme sau mai târziu o să constatați, eu v-am tras acum 

semnalul de alarmă. Numai că dumneavoastră puteți, cei care sunteți astăzi, noii 

consilieri, de la audit, schimbare, etc. Noi, comisia, pe care dumneavoastră ați 

votat-o, am început criteriile de selecție, și începem criteriile de selecție ca în 

maxim 30-40 de zile să venim în fața dumneavoastră cu Consiliile de 

Administrație, dar la Economat dumneavoastră trebuie să ne dați un mare sprijin, 

având în vedere că nu am numit celelalte societăți unde Consiliul Local este 

acționar majoritar, aici, la Economat, este acționar unic. Neavând A.G.A., A.G.A. 

sunteți toți. Vă mulțumesc! Să aveți o zi bună! Și o întrebare: 29.12.2020 pentru 

următoarea ședință este bine, domnilor consilieri?  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vom avea puncte suplimentare?  

Dna director Disăgilă Isabela 

Va fi ultimul buget pe anul 2020. 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Dacă vor mai veni, va veni în termen real, nu va mai exista listă suplimentară. 

Deci, dacă o să mai avem ceva, în afară de bugetul de închidere, dacă este ceva 

suplimentar, veți primi în timp util, nu pe ordinea suplimentară. Deci, cu siguranță 

nu va exista o ordine de zi suplimentară. 

Dna director Disăgilă Isabela 

Și pe urmă, până în aprilie, vă vom prezenta contul de închidere. 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Deci, este bine, domnilor consilieri, 29? Ședință hibrid. Data 29, ora?  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

De dimineață.  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Eu pot să o pun și la 10:00. E bine la 10:00? La 11:00?  

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

La 11:00. 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
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La 11:00. Acum, încă o dată, Isabela, poți să aduci totul? Să nu mai stăm pe 

ultima sută de metri? Că trebuie să o anunțăm pe 24. 24 e joi, și e ultima zi înainte 

de Crăciun.  

Dna director Disăgilă Isabela 

Ca să cer la toate unitățile, deci, la învățământ avem 56 plus unitățile de 

învățământ particulare... 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Bun! 30! E bine data de 30? 30 și o facem hibrid? Rămâne data de 

30.12.2020, ora 12:00.  Vă mulțumesc! O zi bună! 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Și vă urez mult noroc. Sărbători fericite.  

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1732. 
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