
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

PROCES VERBAL 
al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 30.12.2020 
          

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 4038/24.12.2020.  
Lucrările ședinței încep la ora 1225.  
Ședința se desfășoară în sistem hibrid: 
 - doamnele și domnii consilieri locali - Agheorghiesei Emil, Cârlogea 

George-Cristian, Laslo Mihail-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, Ioniță 

George, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Ploscaru 
George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu 

Leonard-Niculae sunt prezenți la ședință prin intermediul mijloacelor electronice. 
La ședință sunt prezenți 24 de consilieri locali, lipsesc doamnele consilier 

Gorneanu Mihaela și Kofod Helen-Daniela.  
La ședință au participat domnul Primar – Popescu Cristian-Victor Piedone și 

doamna Secretar General – Dragnea Florina. 
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Bună ziua! Declarăm deschisă ședința consiliului local. Doamna Secretar 

General, vă rog să faceți prezența.   
 

Dna Secretar General Dragnea Florina 
 Bună ziua!  
 

1. Agafiței Gheorghiță - prezent 
2. Agheorghiesei Emil - prezent 
3. Bîrsan Mihai - prezent 
4. Cârlogea George-Cristian - prezent 
5. Danciu Ioan-Bogdan - prezent 
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6. Ducuță Alexandru - prezent 
7. Florea Daniel - prezent 
8. Găină Maria - prezent 
9. Gorneanu Mihaela - prezentă 
10. Ioniță George - prezent 
11. Kofod Helen-Daniela - prezentă  
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 - prezent 

Din totalul de 26, au răspuns prezent 24 de consilieri. Ședința este legal 

constituită.  
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Mulțumesc! Dăm drumul la ședință. Ordinea de zi a ședinței extraordinare 

din data de 30.12.2020.  
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 

anul 2020 al Consiliului Local Sector 5; 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu 

Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente 

funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul 

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

publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu 
modificările și completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, 

aflate în sold la data de 31.12.2020. 
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Ordinea de zi suplimentară: 
1. 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; 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății 

ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L.; 
3. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să analizeze 

managementul societății ECONOMAT Sector 5 S.R.L. 
 

Supun spre aprobarea dumneavoastră ordinea de zi cu suplimentare. 
 

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 Maria - pentru 
9. Ioniță George - pentru 
10. Laslo Mihail-Cristian - pentru 
11. Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru 
12. Matei Ion - pentru 
13. Mălăelea Daniel - pentru 
14. Melnic Constantin-Ion - pentru 
15. Naciu Constantin-Vladimir - pentru 
16. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 
17. Ploscaru George-Alexandru - pentru 
18. Pop Claudia-Ramona - pentru 
19. Roșca Iustinian - pentru 
20. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 
21. Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru 
22. Titică Niculae-Florin - pentru 
23. Țigănuș Marian - pentru 
24.  Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru 
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Ordinea de zi a fost aprobată cu 24 voturi pentru.  
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Mulțumesc! Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului 

de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5. Doamna 
Disăgilă Isabela, vă rog.  

 
Dna director Disăgilă Isabela 

Bună ziua. Față de rectificarea din 21.12.2020, unde aveam prevăzută suma 

de 2.125.433,11 lei. După cum observați și dumneavoastră, este o scădere. În jur 

de 500.000.000 lei. Scăderea s-a făcut pe fiecare capitol în parte.  
La învățământul preuniversitar de stat, avem în subordine 66 de unități și 

merge foarte greu centralizarea pe bugete. Am primit bugete de la dânșii și am 

constatat că la cheltuieli de capital și cheltuieli materiale avem total articol 20, ne 

dă o sumă, dar adunate pe articole, nu dau, și atunci am luat hotărârea să rămânem 

la bugetul din 21.12.2020. O să-i fac domnului primar pentru anul 2021, o 
propunere – dacă este și dânsul de acord – să se creeze o administrație a școlilor cu 

personalitate juridică. E foarte greu să se deruleze prin Primăria Sectorului 5.   
 

Dna consilier Găină Maria 
Domnule președinte, pot să fac o intervenție? Doresc ca doamna director să 

ne prezinte punct cu punct, orice modificare pe care o are prevăzută în buget sau 

pe care intenționează să o facă. Nu putem să votăm ceva în necunoștință de cauză 

sau să dăm un vot favorabil, după care să constatăm că, de fapt, am votat altceva. 
Vrem tot ce înseamnă operațiune de rectificare de buget. Cred că m-am făcut destul 

de bine înțeleasă. Dacă, mai știu eu ce a avut la bază și nu se spune în ce constă 

această rectificare, înseamnă că nu ne înțelegem.  
 

Dna director Disăgilă Isabela 
O să vă spun pe fiecare capitol în parte și o să vă spun diferența față de 

bugetul din 21.12.2020. Rectificarea a constat în diminuarea cheltuielilor de 
personal, cheltuieli materiale.  

 
Doamna director al Direcției Economice dă citire raportului de specialitate 

al proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

pe anul 2020 al Consiliului Local Sector cu numărul 105.574/29.12.2020 
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comparând cifrele cu cele de la rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli din 

data de 21.12.2020.  
 
Vreau să mai fac precizarea că la momentul actual conform normelor de 

închidere a Ordinului 3155 al Ministerului de Finanțe, din 15.12.2020, inclusiv azi 
și mâine până la ora 10.00 se mai fac încă plăți. La momentul actual nu știm încă 

cât o să avem excedentul. Pe data de 24.12.2020, împreună cu domnul primar, s-au 
făcut plăți și deschideri în valoare de 38.000.000 lei. Pot să vă spun că s-au acoperit 
peste 80% din datoriile pe care le aveam.  

 
Dna consilier Găină Maria 

Doamna director economic, mulțumim pentru lămuriri, deși vă spun sincer 

că nu am înțeles nimic pentru că a fost conexiunea deficitară. Dar eu vreau să 

sintetizăm, pentru că ce ați prezentat dumneavoastră a fost o situație analitică, s-a 
desfășurat pe foarte multe cifre și pentru faptul că nici nu am auzit bine... Vreau să 

vă adresez următoarea întrebare. Ceea ce ați prezentat și bugetul de venituri 

corespunde cu realitatea? 
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Doamna consilier, bugetul este alcătuit din cifre. Bugetul prezentat acum 

este o previziune. Conform Codului Fiscal art. 155, alin. 4, lit. b) și Legii 273/2006 

art. 57, contul de închidere se întocmește și se prezintă spre aprobare Consiliului 
Local până la data de 31 mai a anului următor. Deci, noi avem obligația să vă 

prezentăm spre aprobare până la data de 31 mai 2021, contul de execuție, exact cu 

ce s-a încasat și exact cu ce s-a plătit, sume care vor corespunde cu.... 3 pus pe site-
ul Ministerului de Finanțe. 

 
Dna consilier Găină Maria 

Doamna director, încă o întrebare. vă rog frumos. Am concluzionat că există 

reduceri de venituri și cheltuieli pe subunități. Dumneavoastră ne-ați prezentat niște 

cifre, dar ce se întâmplă cu aceste modificări? În al doilea rând, vrem să ne spuneți, 

în urma votului de astăzi, dacă noi am acorda un vot nefavorabil, pentru că din lipsă 

de documentație și de informație... din cifrele pe care ni le-ați prezentat, este clar 

că nu ne putem face o idee corectă, ce se întâmplă dacă dăm un vot nefavorabil?   
 

Dna director Disăgilă Isabela 
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Bugetul de astăzi s-a întocmit pe baza notelor de fundamentare primite de la 
unitățile din subordine. Am făcut o rectificare față de bugetul din 21.12.2020, astăzi 

am dat înapoi, s-au tăiat sume, și sumele vi le-am prezentat pe capitole și vi le-am 
prezentat detaliat și pe articole, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și 

cheltuieli de capital.  
 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
Vă rog, răspundeți pertinent la întrebare: dacă nu votează, ce se întâmplă? 

Spuneți-le clar ce se întâmplă.  
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Rămânem cu o sumă foarte mare, care în momentul în care va veni Curtea 

de Conturi și nu e bine să rămânem cu ea. Avem o previziune bugetară.  
 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
Sunt anumite capitole din rectificarea bugetară pe care dacă nu o veți vota, 

nu se vor plăti creditele pentru reabilitarea blocurilor și reabilitarea școlilor aflate 

în lucru. Este o rectificare pe minus, rectificarea de sfârșit de an este închiderea 

exercițiului bugetar. Nu nouă, mie și dumneavoastră, ne aparține acest exercițiu 

bugetar, dar acesta trebuie închis. Și dumneavoastră veți vota așa cum veți 

considera și veți împărți pe capitole bugetare banii Consiliului Local așa cum veți 

considera.  
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Domnule primar, cred că pe oricare consilier din sală îl puteți numi director 

economic la Primăria Sectorului 5. Dacă departamentul economic are nevoie de 10 

zile pentru a prezenta un proiect de hotărâre, unui consilier i se cere într-o oră să ia 
o decizie argumentată. Orice am vota astăzi, este așa un exercițiu. Nu avem 

fundamentare. Cum bine a spus și doamna Găină, am ascultat o serie de cifre, în 

care ni s-a spus că avem scădere. De fapt, scăderea înseamnă incapacitatea de a 

aduce fonduri și de a cheltui în investiții. Când spunem: “am scăzut la investiții cu 

atât...”, înseamnă că nu am investit ceea ce este foarte rău.  
 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
Nu noi, eu mă refer la noul consiliu.  
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Instituțional vorbesc acum. Dânsa s-a raportat la data de la 21.12.2020 și nu 

la data de 01.01.2020, să știm cum am plecat în proiect și cum am închis, să știm 

exact ce s-a estimat și ce am reușit să facem, chiar dacă vorbim de estimativ. Pentru 

a arăta o evoluție pe 2 săptămâni la un asemenea buget, este total nerelevant din 
punctul nostru de vedere. În comisia de buget, toată lumea a evaluat că este greu să 

analizezi documentația în momentul în care îți vine cu o oră înainte.  
 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
Perfect domnule consilier, votul vă aparține și responsabilitatea în același 

timp.  
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? 
 

Dna consilier Ștefănescu Georgiana-Raluca 
Am de pus o întrebare, vă rog. Ce se întâmplă dacă nu votăm astăzi 

rectificarea bugetară și o amânăm? 
 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
S-a răspuns la această întrebare. Aveți experiența mandatelor trecute, nu mă 

întrebați pe mine ce se întâmplă dacă vă abțineți sau votați împotrivă. Exercitați-vă 

votul și în urma votului dumneavoastră liber exprimat, veți hotărî. Știți prea bine 

ce se întâmplă, nu vă faceți că nu știți.  
 

Dna Secretar General Dragnea Florina 
Înainte de a trece la vot, vreau să știe toți, doamnele și domnii consilierii că 

acest proiect a primit aviz nefavorabil în comisie, dar avizul este consultativ potrivit 
art. 183 din Codul Administrativ.  

1. Agafiței Gheorghiță - abținere 
2. Agheorghiesei Emil - pentru 
3. Bîrsan Mihai - abținere 
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 - abținere 
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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 
26. Zamfirescu Leonard-Niculae - abținere 

 
Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5 a fost adoptat cu 14 voturi 
pentru și 12 abțineri. 

 
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Trecem la punctul 2 - Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind 

aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 

”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările 

ulterioare. Doamna director de la Resurse Umane aveți cuvântul.  
Dna director Dobre Violeta 

Bună ziua!  
Față de materialele puse la dispoziție prin grija Secretarului General, vreau 

să fac o precizare, de fapt, să răspund doamnei consilier Gorneanu Mihaela la 

următoarele întrebări: 
- Care este impactul bugetar al actualizării salariilor de bază și câți salariați 

vor beneficia de această actualizare? 
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Vor beneficia de această actualizare 1650 de salariați dintre care jumătate 

sunt din cadrul DGASPC și bugetul de salarii va crește cu 588.000 de lei lunar. 

Vreau să fac precizarea că 45% din acești bani se întorc la bugetul de stat sub formă 

de contribuții și impozite. 
Dl primar Popescu Cristian-Victor  Piedone 

Spuneți că era un lucru necesar această creștere.  
Dna director Dobre Violeta 

Această actualizare este absolut necesară, lucru comunicat în materialele 
prezentate la mapa de ședință cu actualizarea salariului minim pe economie. Practic 
este o punere în legalitate. 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 
Tot despre punerea în legalitate voiam să vă întreb și eu. Noi considerăm că 

această creștere salarială este necesară... Problema dumneavoastră este... am înțeles 

că acum, ieri ori alaltăieri la nivel guvernamental s-a dat o ordonanță cu înghețarea 

salariilor. Cum veți trece peste această problemă? 
Dna director Dobre Violeta 

Din verificările mele, în momentul de față nu există nicio ordonanță sau o 

hotărâre de guvern, sunt doar declarații politice. Dacă aceasta va intra în vigoare 

cu siguranță vom respecta legea. 
Dl consilier 

Ok, noi susținem fără rezerve. 
Dl consilier Roșca Iustinian 

Dar se face și pe luna decembrie? 
Dna director Dobre Violeta 

Nu. Intră în vigoare cu 1 ianuarie. 
Dl consilier Roșca Iustinian 

Ați spus actualizarea sau rectificarea, și în OUG în declarațiile politice se 

prevedea actualizarea salariilor minime, aici nu o să avem un impact, aveți idee 

câte salarii minime se actualizează? 
Dna director Dobre Violeta 

Noi nu avem salarii sub salariul minim, nu avem salariați. 
Dna Secretar General Florina Dragnea 

Țin să menționez că acest proiect a primit aviz nefavorabil. 
1. Agafiței Gheorghiță - pentru 
2. Agheorghiesei Emil - pentru 
3. Bîrsan Mihai - abținere (având în vedere că are aviz nefavorabil, nu avem 

salariu minim stabilit încă...) 
4. Cârlogea George-Cristian - pentru 
5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru  
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6. Ducuță Alexandru - pentru 
7. Florea Daniel - pentru 
8. Găină Maria - pentru 
9. Gorneanu Mihaela - abținere 
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 
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 

 

În urma votului exprimat - Proiectul de hotărâre privind modificarea și 

completarea Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind 

aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 

”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările 

ulterioare a fost adoptat cu 24 voturi pentru și 2 abțineri. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Trecem la punctul 3 - Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor 

fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2020. 
Dl director Perniu Ionuț Daniel 

Referitor la impactul bugetar ca urmare a anulării creanțelor fiscale mai mici 

de 40 de lei la data de 31.12.2020 numărul de persoane care au datorii mai mici de 
40 de lei vă comunicăm următoarele: în urma interogării bazei de date a instituției 

noastre privind contribuabilii care au domiciliul sau sediile în Sectorul 5 s-a 
constatat faptul că numărul persoanelor fizice care au datorii mai mici de 40 de lei 
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este de 5.552, iar debitele acestora este de 49.221,65 lei. Privind la contribuabilii 
persoane juridice, vă precizăm faptul că societățile care au datorii mai mici de 40 

de lei sunt un număr de 400, iar debitele acestora sunt în cuantum de 4.623,21 lei. 
Astfel impactul bugetar rezultat din anularea creanțelor fiscale în sumă totală este 

de 53.844,86 lei raportat la soldul din Trezorerie înregistrat la data de 29.12.2020 
este o sumă de 114.944.471,60 este de 0,047%. 

Dna Secretar General Florina Dragnea 
Acest proiect de hotărâre bănuiesc că a primit aviz favorabil deoarece sunt 

mai multe modificări pe el. Da, scrie nefavorabil, dar apoi este încercuit și se 

specifică favorabil. 
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 
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 

Proiectul de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 

de lei, aflate în sold la data de 31.12.2020  a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  
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Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Trecem acum la proiectele de pe lista suplimentară a ordinii de zi - 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 Director Hrant Oundjian 

Această modificare are două componente - una se referă la adăugarea 

titulaturii poziției numărului 6 care deși era prevăzută ca valoare în hotărârea 

anterioară, nu apărea ca titulatură și în fapt, actualizarea sumelor cu facturi reale 
emise. Deci, practic au fost facturile emise, acum le actualizăm la zi. E normal să 

facem asta pentru a nu greva bugetul local. Este simplă modificarea. 
Dna Secretar General Florina Dragnea 

Acest proiect de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei de 
urbanism și aviz nefavorabil din partea comisiei de buget. 

1. Agafiței Gheorghiță - abținere 
2. Agheorghiesei Emil - pentru 
3. Bîrsan Mihai - abținere 
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 - abținere 
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 - abținere 
16. Melnic Constantin-Ion - pentru 
17. Naciu Constantin-Vladimir - pentru 
18. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru   
19. Ploscaru George-Alexandru - pentru 
20. Pop Claudia-Ramona - abținere 
21. Roșca Iustinian - pentru 
22. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 
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23. Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru  
24. Titică Niculae-Florin - pentru 
25. Țigănuș Marian - pentru 
26. Zamfirescu Leonard-Niculae - abținere 

 
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 4 unități de învățământ a 
fost adoptat cu 19 voturi pentru și 7 abțineri. 

 
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Trecem acum la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiectul de 
hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății ECONOMAT 

SECTOR 5 S.R.L. Inițiator Roșca Iustinian. 
Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnule Primar, Consiliul Local nu doarme. Somnul Consiliilor Locale 
anterioare a născut un monstru  și acesta se numește SC Economat. Prin deciziile 
anterioare am considerat oportun ca acest SRL să fie condus de un consiliu de 

administrație numit de Consiliu Local prin reprezentanți politici. De fapt, noi 

Consiliu Local suntem acționari sau reprezentanții direcți ai cetățenilor, că banii 

ai lor sunt în acest Economat. Propunerea noastră este conform Raportului de 

aprobare și Raportului de specialitate, schimbarea actului constitutiv al SC 
Economat SRL și desemnarea pe perioada determinată de 3 luni de zile a unei 

conduceri astfel încât să știm ce se întâmplă în această societate. Dacă sunt 

întrebări, vă stau la dispoziție. 

Dl consilier Ploscaru George Alexandru 
Întrebare pentru doamna Secretar, la acest punct nu trebuie vot secret? În 

baza cărui text de lege este vot deschis?  
Dna Secretar General Florina Dragnea 

Într-adevăr, conform Codului Administrativ votul cu privire la persoane este  

vot secret, dar potrivit Regulamentului de Organizare al Consiliului Local aprobat 
unele proiecte de hotărâri pot fi votate cu vot deschis cu privire la nume de 
persoane. Dacă doriți eu vă supun la vot cum doriți să votați.  

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Nu supunem nominalizări de persoane, la acest proiect de hotărâre. 

Propunem modificarea și  persoanele care duc la îndeplinire. Nu alegem sau 
nominalizăm persoane. 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Corect, da. 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Trecem la vot. 

Dna Secretar General Florina Dragnea 
Acest proiect de hotărâre a primit aviz nefavorabil de la comisia juridică și de 

asemenea aviz nefavorabil din partea comisiei de buget. Trecem la vot. 
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 
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 

Proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății 

ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L. a fost adoptat cu 26 voturi pentru. 
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 Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind 

constituirea unei comisii care să analizeze managementul societății 

ECONOMAT Sector 5 S.R.L. cu următoarea componență: 
- Bogdan Eduard Dragomirescu (Director Executiv Direcția de Control) 
- Hrant Oundjian (Director Executiv Direcția Tehnică) 
- Cormoș Adrian Dragoș (Șef Serviciu Direcția Dezvoltare) 
 Art. 2 Verificarea managementului va avea o durată de 3 luni începând cu 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Această perioadă putând fi modificată 

ulterior. 
Dna Secretar General Florina Dragnea 

Acest proiect de hotărâre a primit din partea comisiei juridice aviz favorabil. 
Trecem la vot.  

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 
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 
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  26.Zamfirescu Leonard-Niculae –pentru 

Proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii care să analizeze 

managementul societății ECONOMAT Sector 5 S.R.L a fost adoptat cu 26 voturi 
pentru. 

 
Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Mulțumesc, domnule președinte. La acest punct ultim pe care l-ați votat 

răspund și grupului PNL, prin cel care a depus la registratură domnului Mihai 

Bîrsan,membru PNL din cadrul Consiliului Local care propune și dau citire: 

Stimate domnule Primar, având în vedere aspectele care le-ați prezentat în 

spațiu public privind rezultate verificări întreprinse cu acordul departamentului 

aparatului de specialitate al primarului Sectorului 5 care relevă nereguli grave în 

desfășurarea activității a SC Economat 5SRL. În calitatea mea de consilier local în 
cadrul grupului PNL Sector 5 Consiliul Local Sector 5 ținând seama de faptul că SC 

Economat Sector 5 are unic acționar Consiliul Local Sector 5 și contând pe 

implicarea dumneavoastră în ceea ce privește protejarea intereselor locuitorilor 
Sectorului 5 prin stoparea risipei banului public, vă solicit respectuos efectuarea de 

urgență a unui audit extern în cadrul SC Economat Sector 5.  

Comisia pe care tocmai am votat-o pe o durată de 3 luni de zile, are ca sarcină 

să solicite și dumneavoastră să aprobați ulterior, acest audit extern care l-a solicitat 
grupul PNL și toți consilierii. Mulțumesc în același timp și grupului USR-PLUS care 
s-a implicat în rezolvarea problemei de la Economat și grupului PSD care a dat 
dovadă de solidaritate în interesul cetățeanului pentru aflarea adevărului. Începând 

de astăzi, domnul Leonard Petre nu mai este Director General al SC Economat Sector 

5 și aș vrea și să vi-l prezint pe domnul General  Crețu care va prelua conducerea pe 
o durată de 3 luni de zile. În această perioadă, raportul să fie trimis la maxim două 

săptămâni către Consiliul Local sau, chiar dacă se constituie sau nu în ședință 

publică, să fie transmis on-line către toți consilierii ca atunci când ne vom întâlni în 
ședință publică să dezbatem problemele din cadrul societății. 

Dl director Crețu Gabriel 
Bună ziua, Gabriel Crețu mă numesc. Sunt militar de carieră 35 de ani. Mă 

prezint în fața dumneavoastră pentru a prelua, dacă sunteți convinși, un mandat 
extrem de dificil. Nu sunt foarte multe ore de când am primit această propunere și 

văd deocamdată câteva obiective pe care trebuie să le atingem. Indiferent de ce aș 

vrea eu sau altă persoană care ar fi numită, fără sprijinul dumneavoastră al tuturor nu 
se va putea face lumină așa cum trebuie, corect și transparent. Pentru aceasta, eu v-
aș propune pentru început, să vedem care este starea financiară a Economatului. Aș 
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vrea să scoatem acest cartof fierbinte din oală pentru că aceasta este starea actuală a 

Economatului, s-au semnat contracte s-au achiziționat materiale, unele nu s-au 
achiziționat, dar marea majoritate au fost distribuite la diverse instituții, școli, 

grădinițe și atunci trebuie să stabilim în mod transparent și corect cum tranșăm 

această problemă. Și tot în acest mandat de 3 luni mi-aș dori foarte tare să creăm 
premisele unui Economat eficient și profitabil pentru perioada următoare care să fie 

foarte clar, în interesul Consiliului Local și al proiectelor dumneavoastră pe care le 

vedeți în această instituție. Vă mulțumesc. 
Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Vă mulțumesc domnule General. Să știți că sunteți doar pe 3 luni de zile. 

Pentru informarea dumneavoastră, dar cred că deja știți, domnul Crețu este consilier 

personal. L-am detașat pentru aceste 3 luni de zile pentru a exercita această misiune 

și am toată încrederea că începând de mâine ușor, ușor submarinul iese la suprafață.  

Tot din partea consiliului, îl cunoașteți pe colegul dumneavoastră domnul 

Naciu Constantin Vladimir care în calitate de reprezentant cu drepturi depline al 
Consiliului Local al Sectorului 5, împreună cu domnul General Crețu... el este primul 
raportor al Consiliul Local fiind desemnat de către dumneavoastră să vă reprezinte 

în societatea Economat.  

Țin să vă mulțumesc pentru implicare, țin să vă urez un an bun, să vă dea 

Dumnezeu sănătate, iar anul ce vine să avem parte de realizări pentru cetățenii 

Sectorului 5, să avem parte de sănătate că-i mai bună decât toate și ce-o vrea 
Dumnezeu cu fiecare din noi. Sărbători fericite! Ne vedem la anul.  

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 
Aș dori și eu, în numele consilierilor USR-PLUS, să transmitem cetățenilor, 

colegilor, dar și tuturor celor care muncesc în această primărie un călduros La mulți 

ani! 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o până în prezent. Vă 

urez multă sănătate, fericire la toată lumea și anul care vine să vă aducă numai 

realizări.  
 

Dna consilier Pop Claudia-Ramona 
Vreau și eu să urez din partea grupului PNL Sector 5, Sărbători fericite și La 

mulți ani și să realizăm cât mai multe pentru sector. Vă mulțumesc!  

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
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Declar închise lucrările ședinței de astăzi.  

 

Si vă urez mult noroc. Sărbători fericite.  

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1400. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
AGHEORGHIESEI EMIL 

 
 

 
p. SECRETAR GENERAL SCETOR 5, 

                                                      FLORINA DRAGNEA 

 

 


