
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

PROCES VERBAL 
al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 07.01.2021 
          

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 34/07.01.2021.  
Lucrările ședinței încep la ora 1412.  
Ședința se desfășoară în sistem hibrid: 
 - doamnele și domnii consilieri locali - Agheorghiesei Emil, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Laslo Mihail-Cristian, Matei Ion, Melnic 
Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Roșca 
Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și 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, 

Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ioniță George, Kofod Helen-
Daniela, Lazarov Alexandru-Sebastian, 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, lipsește doamna consilier Pop 

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

doamna Secretar General – Dragnea Florina. 
 

 
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Bună ziua, domnilor consilieri. Un an nou cu mai multe rezultate, bine ați 

venit la prima ședință extraordinară de îndată. Dăm drumul la ordinea de zi. 
   

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
Permiteți-mi, domnule președinte! Întrucât domnul Ilie Cătălin Andrei este 

momentan plecat în deplasare, retrag de pe ordinea de zi primul proiect de hotărâre 

privind depunerea jurământului, urmând a fi pus în prima ședință ordinară a 

consiliului local. Și aș mai dori, în afară de punctul 2 și punctul 3 – la punctul 2, 
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cum observați, luați act de încetarea de drept a mandatului domnului Florea Daniel, 

punctul 3 este, de fapt, pentru ce v-am convocat astăzi în ședință de îndată – doamna 
Director Economic vă va spune despre ce este vorba, este pentru închiderea venită 

de la trezorerie privind închiderea anului bugetar. V-aș propune încă un punct pe 

lista suplimentară a ordinii de zi – proiect privind schimbarea de destinație a unor 

săli de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, 

în care se vor organiza și aviza de către DSMB centre de vaccinare, în baza OMS 

nr. 2171/21.12.2020. De la cei de la Direcția de Sănătate Publică și Prefectul 
Capitalei, am avut ca sarcină să identificăm spații și punându-ne la dispoziție mai 

multe variante de spații, am găsit soluția oportună ca anumite săli de sport să fie 

date, pe o anumită perioadă, pentru a fi utilizate ca săli de vaccinare pentru populația 

din Sectorul 5.  Vă mulțumesc! Deci, ordinea de zi se suplimentează cu un proiect, 

iar proiectul pentru care v-am convocat astăzi, este proiectul numărul 3.  
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Mulțumesc! Având în vedere că domnul primar a suplimentat ordinea de zi, 

supun spre aprobare ordinea de zi suplimentară: 
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local 

al domnului Florea Daniel; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 

bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de 

dezvoltare; 
4. Proiect privind schimbarea de destinație a unor săli de sport din cadrul 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în care se vor 
organiza și aviza de către DSMB centre de vaccinare, în baza OMS nr. 

2171/21.12.2020. 
 

 
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 
6. Ducuță Alexandru - prezent 
7. Găină Maria - prezentă 
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8. Gorneanu Mihaela - prezentă 
9. Ioniță George - prezent 
10. Kofod Helen-Daniela - prezentă 
11. Laslo Mihail-Cristian - prezent 
12. Lazarov Alexandru-Sebastian - prezent 
13. Matei Ion - prezent 
14. Mălăelea Daniel - prezent  
15. Melnic Constantin-Ion - prezent 
16. Naciu Constantin-Vladimir - prezent  
17. Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent 
18. Ploscaru George-Alexandru - prezent 
19. Roșca Iustinian - prezent 
20. Șerban Andrei-Bogdan - prezent 
21. Ștefănescu Georgiana-Raluca - prezent  
22. Titică Niculae-Florin - prezent 
23. Țigănuș Marian - prezent 
24. 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! Supun spre aprobarea dumneavoastră ordinea de zi cu proiectul 

suplimentar. 
 

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. Găină Maria - pentru 
8. Gorneanu Mihaela - abținere 
9. Ioniță George – pentru 
10. Kofod Helen-Daniela 
11. Laslo Mihail-Cristian - pentru 
12. Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru 
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13. Matei Ion - pentru 
14. Mălăelea Daniel - pentru 
15. Melnic Constantin-Ion - pentru 
16. Naciu Constantin-Vladimir - pentru 
17. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 
18. Ploscaru George-Alexandru - 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 

Ordinea de zi a fost aprobată cu 23 voturi pentru și 1 abținere.  
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Mulțumesc! Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Florea Daniel.  
Toți consilierii prezenți au luat la act de demisia domnului Florea Daniel. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 

bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii 

de dezvoltare. Are cuvântul doamna director Disăgilă Isabela.  
  

Dna director Disăgilă Isabela 
Bună ziua, domnilor și doamnelor consilieri. Am să vă prezint raportul de 

specialitate privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local 
al Sectorului 5 al Municipiului București, al deficitului secțiunii de dezvoltare pe 

anul 2020. Avându-se în vedere prevederile Ordinului 3155/15.12.2020 pentru 
aprobarea normelor metodologice privind încheiere exercițiului bugetar al anului 

2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 1245/17.12.2020 punctele 5-16, 5-17 și 5-
18, la sfârșit de an Sectorul 5 a înregistrat următoarea situație: pe secțiunea de 

funcționare avem un excedent de 9.150.961,27 lei, iar pe secțiunea de dezvoltare 

un deficit de 31.751.677,26 lei. Excedentul secțiunii de funcționare, în valoare de 

9.150.961,27 lei va putea fi utilizat în anul 2021 pe bază de hotărâre de consiliu 

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, respectiv cheltuieli de capital investiții. 

La secțiunea de dezvoltare, deficitul de 31.751.677,26 lei se datorează faptului că 

în anul 2020, am avut o hotărâre de consiliu în care am folosit excedentul anului 
2019. Deci, este o reglare la trezorerie pe conturi ca să-și facă trezoreria închiderea.   

 



5 
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Este îndreptarea unei greșeli? 
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Nu, nu este îndreptarea unei greșeli. Dacă vă uitați pe ordinul 3155/2020, 

punctul 5-16-3, în referatul de aprobare, cât și în raportul de specialitate, l-am 
bolduit, unde spune clar: “în situația în care secțiunea de funcționare și/sau 

secțiunea de dezvoltare se înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din 

excedentul bugetului local al anilor precedenți până la data de 08.01.2021 inclusiv 

– este o reglare pentru Trezoreria Sector 5 să închidă conturile. Noi, ca instituție 

ne-am încheiat anul cu un excedent de 9.150.961,27 lei.  
 

Dl consilier Țigănuș Marian 
Două întrebări, v-aș ruga. Să ne spună doamna director care este valoarea 

totală a bugetului Sectorului 5 pe anul 2020. Iar întrebarea a doua – de unde provine 
acel deficit de 31.000.000 lei. 

 
Dna director Disăgilă Isabela 

Domnul consilier, la data de 31.12.2020, veniturile bugetului local au fost 
626.723.549,21 lei. Cheltuielile bugetului local au fost de 649.364.265,20 lei. 
Deficitul pe secțiunea de dezvoltare – dacă vă amintiți dumneavoastră, noi în anul 
2020, prin luna februarie sau martie, am aprobat o hotărâre de consiliu pentru 

folosirea excedentului anului 2019, în valoare de 40.000.500 lei, bani pe care i-am 
folosit în decursul anului 2020 pentru finanțare cheltuieli de capital. De aici provine 
deficitul pe secțiunea de capital care este normal să apară. Ordinul 3155/2020 ne 

permite, punctul 5-16 alin. 3 spune: “în cazul în care avem deficit pe secțiunea de 

funcționare sau dezvoltare, consiliile locale trebuie să aprobe o hotărâre privind 
acoperirea deficitului de secțiune de dezvoltare a bugetului unității respective.” Ca 

idee, anul 2020 l-am încheiat cu un excedent de 9.150.967,27 lei.  
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Și ați aprobat acest HCL în februarie 2020, iar acum considerați că este 

extremă urgență să convocăm o ședință de îndată pentru a face asta în 07.01.2021? 
Care e urgența? 

 
Dna director Disăgilă Isabela 
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Da, pentru că așa se închide. Avem termen până pe 8 ianuarie să depunem 

această hotărâre în trezorerie. Dacă noi nu o depunem, trezoreria nu încheie 
exercițiul bugetar pentru Sectorul 5. 

 
Dl consilier Roșca Iustinian 

În conformitate cu Ordinul 3155 din 15.12.2020 publicat în Monitorul 
Oficial 1245/17.12.2020 – vorbim cu 2 săptămâni anterior. 

 
Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnule consilier, s-au făcut plăți până în data de 31.12.2020. Azi la ora 10. 

27, Trezoreria Sector 5 ne-a comunicat datele și de aceea a fost necesară această 

ședință de îndată - ca să închidem anul bugetar. Deci, s-au făcut plăți până pe 31 

inclusiv, trezoreria astăzi la 13.30 ne-a solicitat, iar termenul pentru exercițiul 

bugetar la trezorerie este data de 08.01.2021.  
 

Dl consilier Țigănuș Marian 
Domnule președinte, totuși nu am înțeles – deficitul acela de 31 de milioane 

lei, de unde provine? Se aude întrerupt și din cauza asta… 
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Vă mai spun o dată domnule consilier, în anul 2020, la începutul lunii 

februarie sau martie, nu îmi mai amintesc exact, am aprobat o hotărâre de consiliu 

privind aprobarea excedentului aferent anului 2019, în valoare de 40.000.500 lei – 
de aici provine acest deficit pe secțiunea de dezvoltare.  

 
Dl consilier Țigănuș Marian 

Din excedent?  
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Da. Ca idee, Primăria Sector 5, la 31.12.2020 înregistrează excedent. Acest 

deficit este pentru Trezoreria Sector 5 ca să-și încheie dânșii operațiunile pe 

trezorerie. Noi ca instituție am încheiat cu excedent.   
 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 
Faptul că ați folosit excedentul, vă bagă în deficit?  
 

Dna director Disăgilă Isabela 
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Da, a denaturat și atunci ar trebui să venim cu această hotărâre de consiliu. 

S-au denaturat operațiunile prin trezorerie, nu este niciun minus.  
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Operațiunile aduse la zi nu noi trebuia să le facem, ci trezoreria. Și-au făcut 

reglările, și-au închis operațiunile și toate conturile și a apărut această diferență. Nu 

este la noi. Noi am închis anul cu excedent.  
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Dacă noi anul acesta vom folosi excedentul, în 2022 iar vom avea deficit pe 

secțiunea de dezvoltare.  
 

Dl consilier Țigănuș Marian 
Fiți amabil, ca o concluzie... să înțeleg că acel deficit este o reglare contabilă? 
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Este o reglare pentru Trezoreria Sector 5 ca să poată să-și închidă conturile.  
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Înțeleg din argumentație că în acest moment în toate sectoarele au loc ședințe 

de îndată în urma adreselor trimise de trezorerie.  
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Domnul consilier, eu nu știu ce se întâmplă în alte sectoare. Pe 

dumneavoastră dacă vă interesează alte sectoare, vă aduc aminte că sunteți consilier 

la Sectorul 5. Nu știu ce face trezoreria la alte sectoare.  
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Niciodată nu am zis că sunt primar sau consilier la Sectorul 4. În raportul de 

specialitate se prevede, cred că la punctul 5-18 – “operațiunea de încheiere bugetară 

locală prevăzută la punctul 5-16 se efectuează în primele 5 zile lucrătoare a lunii 

ianuarie 2021. Ca urmare a transmiterii de către Trezoreria Sectorului 5 a 

conturilor” - nu spunem când s-au transmis, poate s-au transmis astăzi sau ieri, nu 

știu, dar cred că este puțin pretențios ca primăria să trimită pe 17.12.2020, termenul 
să fie pe 08.01.2021 și noi să rezolvăm situația.  

 
Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
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Asta este altceva. Astăzi la ora 10.27, trezoreria ne-a transmis acest lucru și 

noi avem termen până mâine. Și când să facem ședința? De îndată. Comunicarea 

ne e la noi, noi trebuie să reglăm, acolo a fost problema.  
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Haideți să vedem cadrul ca să avem timp să documentăm. Asta solicit. Este 

a doua sau a treia oară când rectificarea de buget ne vine într-o oră și noi trebuie să 

votăm.  
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Nu e rectificare de buget, domnule consilier. Acum e o reglare a trezoreriei 

ca să ne închidă trezoreria anul nostru fiscal.  
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Rectificarea de buget a fost în 30.12.2020.  
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
M-am exprimat greșit. Îmi cer scuze!  
 

Dna consilier Gorneanu Mihaela 
Domnule președinte, domnule primar, dacă îmi permiteți – în primul rând, 

să ne hotărâm dacă e hotărâre de îndată sau hotărâre extraordinară așa cum am 

primit convocarea? Nu se respectă legea, nu respectați Codul Administrativ privind 

convocările de ședință, nu respectați ordinea de zi. Ne dați materialele cu două ore 

înainte ca să nu le putem studia! Până la urmă, e deficit sau excedent?  
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Poate sunteți nouă și nu știți cum merg lucrurile.  
 

Dna consilier Gorneanu Mihaela 
Haideți să respectăm legea și să facem convocările corect, conform Codului 

Administrativ și dacă este ședință de îndată, la fel trebuia comunicată și pe e-mail, 
nu ședință extraordinară.  

 
Dna Secretar General Dragnea Florina 

Mă scuzați, potrivit Codului Administrativ, nu mai există noțiunea de ședință 

de îndată cum era prevăzut pe Legea 215. Potrivit art. 134 alin. 4, se prevede în 

mod expres: “în caz de forță majoră și/sau de maximă urgență, pentru rezolvarea 
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intereselor comunei/orașului sau ai municipiului/subdiviziunii adminsitrativ 
teritoriale ori în alte situații prevăzute în regulament.” Convocarea acestuia se face 
– pentru ședința extraordinară, prin excepție de la prevederile alin. 3, adică 

termenul de 5 zile de convocare, se face de îndată.  Deci, nu trebuia respectat acel 

termen de convocare de 3 zile.  
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Dacă îmi permiteți, doamna consilier, Trezoreria Sector 5 ne așteaptă astăzi 

cu hotărârea.  
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Supun spre aprobarea consiliului Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al 
Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare. 

 
Dna Secretar General Dragnea Florina 

Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia 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. Găină Maria - pentru 
8. Gorneanu Mihaela - abținere 
9. Ioniță George - abținere 
10. Kofod Helen-Daniela - abținere 
11. Laslo Mihail-Cristian - pentru 
12. Lazarov Alexandru-Sebastian - abținere 
13. Matei Ion - pentru 
14. Mălăelea Daniel - abținere 
15. Melnic Constantin-Ion - pentru 
16. Naciu Constantin-Vladimir - abținere 
17. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 
18. Ploscaru George-Alexandru - pentru 
19. Roșca Iustinian - abținere 
20. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 
21. Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru 
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22. Titică Niculae-Florin - pentru 
23. Țigănuș Marian - pentru 
24. Zamfirescu Leonard-Niculae - abținere 

 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din 

excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului 

secțiunii de dezvoltare a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 11 abțineri.  
Nu a trecut acest proiect de hotărâre pentru că e nevoie de 14 voturi fiind 

vorba de buget.  
 

Dl consilier Matei Ion 
Suntem 25 de consilieri.  
 

Dna Secretar General Dragnea Florina 
24, doamna Pop nu este prezentă.  
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Problema este în felul următor. Total consilieri în Consiliul Local al 

Sectorului 5 în prezent sunt 25. Domnul Florea Daniel și-a dat demisia, domnul Ilie 
Cătălin-Andrei nu a venit,  

 
Dl consilier Roșca Iustinian 

Când a fost chemat domnul consilier PMP să depună jurământul?  
 

Dna Secretar General Dragnea Florina 
Am făcut demersuri și pentru ședința din 30.12.2020, atunci a și venit 

comunicarea sentinței de la Judecătoria Sectorului 5, însă domnul nu s-a putut 
prezenta, iar în această dimineață, știind comunicările de la trezorerie și stabilind 
ședința, domnul a fost sunat.  

 
Dl consilier Ducuță Alexandru 

Domnule președinte, îmi permiteți și mie? Bună ziua! La mulți ani! 

Domnilor consilieri, doamnelor consiliere, domnule primar, doamna Secretar, dacă 

îmi permiteți să vă pun o simplă întrebare. La începutul ședinței a fost făcută 

prezența la care am avut un număr de 24 din 26, dacă nu mă înșel. De ce acum 

ajungem la 25 în timpul ședinței? 
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
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Nu, în timpul ședinței ați luat act de demisia domnului Florea, iar domnul 
Ilie Cătălin Andrei nu a depus jurământul. Sunt 25 de consilieri, din aceștia prezenți 

în sală sunt 24.  
 

Dl consilier Ducuță Alexandru 
Am încercat să iau legătura cu domnul Ilie, dânsul mi-a spus că a fost prea 

din scurt convocarea dânsului. 
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Pe 30 decembrie tot din scurt a fost?  
 

Dl consilier Ducuță Alexandru 
Sunteți conștient domnule primar că a fost foarte din scurt.  
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Acuzați-mă de rea intenție că nu l-am convocat pe domnul consilier nici pe 

30, nici astăzi să depună jurământul.  
 

Dl consilier Ducuță Alexandru 
Nu v-am acuzat de rea intenție, spuneam doar că la începutul ședinței am 

fost 24 din 26.  
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Se mai întâmplă erori. De aceea sunteți consilieri ca să le sesizați. S-a mai 

întâmplat, sunt erori umane. De aceea sunteți consilieri ca să sesizați. Vă 

mulțumesc că ați sesizat și vă spun că astăzi sunt 25 consilieri validați, din aceștia 

sunt 24 prezenți, iar votul a fost 13 la 11.  
 

Dl consilier Matei Ion 
Vreau să semnalez faptul că prezența a fost făcută înaintea ordinii de zi, nu? 

Cum e firesc! Deci, la punctul 1 al ordinii de zi am luat la act de demisia domnului 
Florea. Eram 26 în momentul în care s-a făcut prezența. După luarea la cunoștință 

a domnului Florea, câți am rămas? 25. Mi se pare logică de bun simț.  
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Dumneavoastră faceți haz de necaz. Credeți că aceast proiect sau această 

convocare am făcut-o pentru mine? Pentru instituție? Pentru cetățeni, domne! 

Trebuie să se închidă un an bugetar, iar aceste abțineri... spuneți, domnilor de ce vă 
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abțineți. Vă abțineți să nu se închidă anul bugetar, să nu mai putem face plăți la 

trezorerie în următoarele zile? Spuneți lucrurile acestea. Abținerea dumneavoastră 

înseamnă... doamna Disăgilă, ce consecințe sunt dacă nu trece acest proiect? 
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Că Trezoreria Sector 5 nu poate să închidă exercițiul bugetar.  
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Nu se pot face plăți.  
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Exact, exact.  
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Dacă dumneavoastră consilieri aleși blocați instituția și mă acuzați pe mine, 

de două luni primar, că am vreun interes... 
 

Dl consilier Ducuță Alexandru 
Dacă îmi permiteți, domnule primar! Respect ce ați spus dumneavoastră, nu 

v-a condamnat nimeni de absolut nimic, iar nici dumneavoastră nu puteți fi 

condamnat de rea intenție. Dintr-un singur motiv, exact cum a spus doamna 
director, referatul de specialitate a venit, conform Ordonanței din data de 15 

decembrie, sunt sigur – și dânsa a spus că azi dimineață la ora 10.30 se făceau plăți 

de către primărie și dumneavoastră ați confirmat, de asta s-a făcut această ședință 

de îndată. Noi fiind un for legislativ, trebuie să ne documentăm în amănunt. Știind 

că doamna director trebuia să vă atenționeze, sunt sigur că dumneavoastră doriți să 

vă înconjurați de oameni competenți în funcțiile de conducere ale primăriei care să 

vă pună din timp în atenție că s-ar putea ca Primăria Sector 5 să o ducă într-un 
blocaj. Putea să ne spună și să ne anunțe ca situația la data de 05.01.2021 este 

următoarea... urmează să facem următoarele plăți și asta urmează să se închidă, și 

atunci noi eram documentați din timp și eram puși în fața unui vot corect.  
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Perfect! Atunci executivul spune așa, cu asentimentul dumneavoastră, putem 

închide această ședință și să o convoc peste o oră, de îndată, dar cum s-a exprimat 
votul pe acest proiect de hotărâre, voturile sunt 13 la 11, acest proiect a trecut. Asta 

pentru lămurirea domnilor consilieri, a noastră, a tuturor și a cetățenilor în primul 
rând. Pentru ce a fost nevoie de grabă? Nu din vina noastră, repet 10.27 ne-a 
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transmis trezoreria lucrul ăsta și mâine ne așteaptă cu hotărârea ca de poimâine 

aparatul să funcționeze în normalitate. Nu-i vina noastră, oameni buni, la lege a 

spus 5 zile lucrătoare. Îmi cer scuze, dar credeți-mă că nu sunt rău intenționat.  
 

Dl consilier Ducuță Alexandru 
Explicația dumneavoastră este plauzibilă, dar din punctul nostru de vedere... 
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Aveți perfectă dreptate, dar acum și executivul și legislativul... trebuie să 

avem o înțelegere oameni buni, pentru că ori blocăm și nu știu când se poate 

debloca. 
 

Dl consilier Ducuță Alexandru 
Bun! Doamna director economic, exact cum a spus și dumneavostră, știa 

încă de la începutul anului că avem 5 zile la dispoziție ca să reglăm la Trezoreria 

Sectorului 5. 
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
La trezorerie nu ne-a dat documentele pentru ca noi să vi le punem la 

dispoziție. Repet, ce să vă spun, pentru că legea o cunoaștem cu toții, și eu și 

dumneavoastră, dar trezoreria ne-a transmis documentația la 10.27? Ce să vă pun 

la dispoziție dacă la 10.27 am primit documentația? Pe viitor voi lua măsurile ce se 

impun. Cum a propus și domnul consilier Roșca, vom face adresă către trezorerie 

pentru reglementarea acestor situații pe viitor.  
 

Dl consilier Ducuță Alexandru 
Absolut! Asta e și ideea ca să avem un consiliu constructiv. Iar oamenii, 

inclusiv directorii care sunt în primărie trebuie să înțeleagă că trebuie să fie cât mai 

constructivi și cât mai atenți și vigilenți pentru că de asta sunt puși și numiți de 
către dumneavoastră acolo ca să vă aducă la cunoștință totul, inclusiv nouă să ne 

pună la dispoziție din timp.  
 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 
Domnule primar, nu vă acuză nimeni de rea intenție, dar la 10.27 ați primit 

acest lucru de la trezorerie, dar întrebarea care se pune este următoarea: ok, blocăm 

primăria, ce înseamnă? Nu se mai fac plăți timp de o zi sau ce se întâmplă? 
 

Dna director Disăgilă Isabela 
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Nu cred că blocăm plățile cu o zi, cred că ne blocăm de tot. Lucrez în această 

primărie de 23 de ani și nu am trecut niciodată prin această situație. Luni ar trebui 

să dăm salariile la oameni. 
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Cred că blocăm tot. Ce înseamnă?  
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Hotărârea trebuie adoptată până pe 8.01.2021 și nu se face închiderea anului 

bugetar, nu se fac plăți pe anul 2021.  
 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 
Pentru cetățenii care ne urmăresc ce înseamnă acest lucru, în cuvinte pe care 

să le înțeleagă și dumnealor?  
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Nu o să mai putem să plătim salariile, nu o să mai putem să plătim utilitățile, 

apă, lumină, gaze, telefon. 
 

Dl consilier Bîrsan Mihai 
Nu e adevărat, doamna director. Ne mințiți frumos.  
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Nu vă legați de salarii. Nu vă jucați cu emoțiile oamenilor.  
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Nu mă joc cu emoțiile, este adevărat. Dacă nu închidem anul, nu o să putem 

să facem plăți.  
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Puteți să plătiți salariile dacă nu închideți anul la trezorerie? Vă rog să 

răspundeți.  
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Dacă îmi permiteți, sun la Trezorerie și aflăm acum. Dacă îmi permiteți. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Da, te rog. Sună acum. 
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Dna director Disăgilă Isabela 

Da, sun la trezorerie și întreb. 
 

Dl consilier Bîrsan Mihai 
Ar fi trebuit să știți, doamna Disăgilă! 

 
Dna director Disăgilă Isabela 

Eu știu, conform acestui ordin trebuie aprobată hotărârea ori astăzi ori cel 

târziu mâine.  
Din sală 

Eu am întrebat ce se întâmplă dacă nu aprobăm. 
 

Dna director Disăgilă Isabela 
Trezoreria nu mai face plăți. 
 

Din sală 
Pentru cât timp? 
 

Dna director Disăgilă Isabela 
  Nu mi-a spus pentru cât timp, nu mai face plăți. Probabil până se rezolvă 

problema, dar noi avem ca termen, dacă vă uitați pe Ordinul 3155 - ordin dat de 
Ministerul de Finanțe, noi avem termen până pe data de 8 ianuarie. 
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Dialogul acesta este... 

 
Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Dialogul acesta este constructiv.  
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Se pun aceleași întrebări de mii de ori. 

 
Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Votul a fost exprimat, restul discuțiilor le parcurgem la punctul 4 de pe 
ordinea de zi la Discuții. Trecem la următorul punct. 

 
Dl consilier Roșca Iustinian 
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Ultima luare de cuvânt a dumneavoastră ca responsabil, care vizează… a fost 

că a picat? Da? Acesta a fost ultimul cuvânt al dumneavoastră, conform 

înregistrării. 

 
Dna Secretar General Dragnea Florina 

          Da, dar oricum înainte să închideți, aș vrea să mai fac o precizare. În urma 
interpretării Codului Administrativ la articolul 139: ,,se adoptă cu majoritatea 

absolută prevăzută de art. 5, lit. cc) a consilierilor locali în funcție următoarele 

hotărâri ale consiliului local: a) hotărârile privind bugetul local.” Dacă mergem la 

art. 5 lit. cc): „majoritatea absolută înseamnă primul număr natural strict mai mare 

decât jumătate din totalul membrilor în funcție a organului colegial.” În funcție, 

acum, sunteți 25. 
 

Din sală 

Prezența a fost pe 26. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
          În momentul votului rămân cei valabili. Ți-ai dat demisia, vii să mai votezi 

o dată? Următorul punct pe ordinea de zi. 
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
         Proiect de hotărâre privind schimbarea de destinație a unor săli de sport 

din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în care 

se vor organiza și aviza de către DSMB centre de vaccinare, în baza OMS nr. 
2171/21.12.2020. Poftiți, doamna director! 

 
Dna director Nedelcu Roxana 

         Bună ziua și la mulți ani! Prin Hotărârea nr. 1031/2020, Guvernul României 

a adoptat strategia de vaccinare împotriva COVID-19 pe teritoriul României și, 
totodată, prin Ordinul nr. 2171 Ministerul Sănătății a reglementat normele de 

autorizare, organizare și funcționare a centrelor de vaccinare împotriva COVID. În 
conformitate cu prevederile strategiei, centrele de vaccinare se pot organiza în 
centre de vaccinare fixe, centre de vaccinare mobile, caravane sau alte formațiuni 

mobile aparținând Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerul Apărării 

Naționale, echipele mobile de vaccinare, centrele de vaccinare tip drive-through 
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sau la nivelul cabinetului de medicină de familie, după caz, în funcție de evoluția 

epidemiologică și de tipul vaccinurilor disponibile. La sfârșitul anului 2020, pe 31 
decembrie, Instituția Prefectului Municipiului București a adresat tuturor 

autorităților locale din capitală, rugămintea de a demara procedurile prevăzute în 

Ordinul Ministerului Sănătății de care v-am vorbit mai devreme. Pentru 
organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare, inclusiv schimbarea temporară 

a destinației spațiilor în care vor funcționa aceste centre. Ieri, Instituția Prefectului 

Municipiului București a adresat tuturor autorităților din capitală, rugămintea de a 

solicita Ministerului Educației obținerea avizului de schimbare a destinației sălilor 

de sport de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în care se vor organiza 

și aviza de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, centrele de 

vaccinare, conform prevederilor legii Educației Naționale, respectiv art. 112, alin. 
6. Aveți în anexă centrele pe care noi le-am propus, hotărârea de consiliu de astăzi 

se referă la demararea tuturor demersurilor în vederea completării dosarului ce va 

fi depus la Ministerului Educației Naționale pentru obținerea acestui aviz. Ulterior, 

după obținerea avizului ministerului de resort, se vor face demersurile pentru 

autorizarea de către DSP a acestor centre. 
 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
  Comisia a avizat… 

 
Dna Secretar General Dragnea Florina 

          Comisia a dat aviz favorabil. 

 
Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Supun spre aprobare - Proiectul de hotărâre privind schimbarea de 
destinație a unor săli de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar 

de stat din sectorul 5, în care se vor organiza și aviza de către DSMB centre de 

vaccinare, în baza OMS nr. 2171/21.12.2020. 

 

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 
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6. Ducuță Alexandru - pentru 
7. Găină Maria - pentru 
8. Gorneanu Mihaela - pentru 
9. Ioniță George - pentru 
10. Kofod Helen-Daniela - pentru 
11. Laslo Mihail-Cristian - pentru 
12. Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru 
13. Matei Ion - pentru 
14. Mălăelea Daniel-pentru 
15. Melnic Constantin-Ion - pentru 
16. Naciu Constantin-Vladimir -pentru 
17. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 
18. Ploscaru George-Alexandru - 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 

Proiectul de hotărâre privind schimbarea de destinație a unor săli de sport 

din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în care 

se vor organiza și aviza de către DSMB centre de vaccinare, în baza OMS nr. 

2171/21.12.2020, a fost adoptat cu 24 voturi pentru. 
 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
Dacă îmi permiteți, domnul președinte! 

Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
Da, poftiți! Aveți cuvântul, domnul primar! 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
În primul rând, vreau să-mi cer scuze de la doamnele și domnii consilieri, 

dar nu vreau să credeți că am ceva personal sau să cad în dizgrația dumneavoastră, 

a legislativului, convocând aceste ședințe extraordinare sau cum se mai zic de 

îndată, după noul Cod Administrativ. Nici mie nu mi-a convenit situația de fapt ca 
pe la ora 10.27 să…, dar pentru bunul mers al instituției, nu am avut încotro și a 

trebuit să o fac. Nici nu visam să convoc o ședință extraordinară.  
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Plus că a fost punctul 2 de pe ordinea de zi privind destinația sălilor care, cu 
permisiunea dumneavoastră, vă informez că… am făcut-o cu dumneavoastră. 

Trebuia să convoc Comitetul Situațiilor de Urgență pe care am încercat să-l convoc 
înaintea ședinței consiliului local și fiind, tot așa, în sistem hibrid nu s-au putut face 
niște conexiuni. Se va reglementa ulterior, dar asta ca să fim în totalitate, să avem 

și avizul Comitetului Situațiilor de Urgență, care nu era impetuos necesar, dar 

dumneavoastră fiind legislativul, în baza Ordinului emis de Guvernul României și 

dispoziția Prefectului, vom pune în aplicare destinația sălilor de sport privind 

vaccinarea populației. Asta ca disconfort pe care ni l-am creat reciproc, iar 
polemica este foarte constructivă și v-aș ruga să mențineți în continuare acest atu 

al dumneavoastră și a întregului consiliu pentru că unde există polemică, cu 
siguranță este dorință de dezvoltare.  

În al doilea rând, și aici aș vrea să vă văd cât de implicați sunteți, domnilor 

consilieri, cât de tare veți intra în polemică. Vă aduc aminte că ați împuternicit un 

reprezentant al Consiliului Local, pe domnul consilier Naciu - USR-PLUS, să vă 

reprezinte în Adunarea Generală a Acționarilor, de fapt, a dumneavoastră, a 

consiliului local, cu Economat SRL. Domnul Naciu o să vă aducă la cunoștință 

câteva probleme, o informare la zi. Domnul reprezentant al dumneavoastră, când 

ați votat comisia, care să înceapă un control și un audit la Economat, vă va informa 

și domniile lor, cu puțină răbdare, iar la sfârșit o să iau și eu cuvântul să vă spun, 

să stabilim odată aceste zvonuri, aceste… sau vi le spun de la început. O să iau și 

la sfârșit, dacă îmi poate permite domnul președinte să iau cuvântul. Se vorbește în 

piață că eu și executivul vrem să vandalizăm Economatul, că politic am vândut și 

tot ce se întâmplă la Economat este un circ, că de fapt, noi executivul, adică eu 

personal, vreau să iau piețele și cu tot cu spații să le vând și ei rămân cu 

Economatul. Nu știu care ei, dumneavoastră veți rămâne în continuare cu 

Economatul, consiliul local, nu persoane fizice sau eu știu ce alte persoane sunt 
acolo. Să auziți din gura mea. Nu am nici un parti-pri cu nimeni, iar la închiderea 
cuvântului celor doi am să vă și demonstrez acest lucru cu niște înscrisuri, pe care 

o să vi le fac și dumneavoastră și opiniei publice. O să vi le fac și dumneavoastră 

și opiniei publice. Să se înțeleagă clar că nu am nici un parti-pri și îl felicit pe 

domnul Naciu pentru implicarea de zi cu zi. Și tot domnul Naciu, în discuțiile cu 

cei din comisie, votată de dumneavoastră, chiar dacă membrii comisiei aparțin 

executivului, dar sunt votați de  dumneavoastră  prin hotărâre de consiliu, să fie 

reprezentanți împreună cu domnul Naciu care este reprezentantul dumneavoastră 

de drept, al asociatului unic. Să-l felicit și în același timp să îi dați o mână de ajutor 
că v-a solicitat în repetate rânduri, am înțeles de la domnia sa, să veniți - chiar dacă 
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aveți un reprezentant, a fost nevoie și este nevoie, în continuare, și de prezența 

dumneavoastră fizică, sunteți patronii acelei societăți. Că l-ați reprezentat pe 

domnul Naciu, da, repet, îl felicit pentru tăria cu care s-a implicat în rezolvarea 
problemei. De aici, o să vi se explice de către domnul Naciu, la zi, ce s-a întâmplat 
până astăzi și ulterior reprezentantul comisiei. Vă rog să aveți răbdare. Este 

impetuos necesar.  
 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 
Vladimir Naciu sunt, pentru cei care ne privesc, consilier local.  
Așa cum bine știți, prin Hotărârea nr. 229 și Hotărârea nr. 230 din  data de 

30.12.2020, am hotărât următoarele: scăderea numărului de administratori ai S.C. 
Economat, de la numărul de 5 la unul singur, revocarea mandatelor 

administratorilor preexistenți și al directorului Petre Leonard, numirea unui nou 

director în persoana domnului Crețu Gabriel, revocarea mandatelor foștilor cenzori 

și numirea unui cenzor, precum și numirea unei Comisii de evaluare a activității de 

management, a managementului Economatului din ultima perioadă. În data de 

30.12.2020, s-au adoptat aceste hotărâri de Consiliu Local, în data de 31, ultima zi 

lucrătoare a anului trecut, s-a procedat la sigilarea sediului social al S.C. Economat, 
iar în data de 04.01.2021, am revenit la sediu, în ideea de a desigila de față cu 

angajații și reprezentanții, foștii reprezentanți ai acestei societăți. Dumnealor nu s-
au prezentat, nu s-au prezentat nici în data de 5, nici în data de 6, ieri, abia am reușit 

să intrăm, în prezența angajaților și foștilor reprezentanți, am intrat în sediul 

Economat. Astăzi am reușit la orele 13.30 să ne înțelegem cu fostul director al 

Societății Economat Sector 5 SRL, domnul Petre Leonard, să părăsească biroul pe 

care îl ocupa, deja de ceva timp, în mod nelegal. Activitatea comisiei pe 
management a început ieri, prin grija domnului Bogdan Dragomirescu care a 
obținut o serie de documente, a continuat astăzi și va continua în următoarele trei 

luni prin grija domnului Crețu. Vom sprijini în continuare comisia și îl vom sprijini 

și pe domnul Crețu în continuare. Eu sunt avocat, de profesie jurist, am cunoștințe 

în domeniu și îi voi sprijini în continuare pe colegii mei în această activitate. Vă 

invit și pe dumneavoastră să participați sau să veniți cu orice idee în ceea ce privește 

această activitate de control, precum și pe mai departe cu sfaturi, sugestii și așa mai 

departe pentru activitatea viitoare a Societății Economat. Concluziile noastre vor fi 

prezentate în cel mai scurt timp. Orice întrebare, dacă aveți, vă stau la dispoziție. 

Vă mulțumesc! 
 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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Domnul Naciu, puteți să explicați și… Dumneavoastră ați spus povestea 
frumoasă, dar ce ați întâmpinat de fapt acolo și aici este… 

 
Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Da. Într-adevăr, nu a fost atât de ușor să obținem concursul domnului Petre 

în punerea în aplicare a respectivelor două hotărâri. Domnul Petre s-a împotrivit în 
mai multe rânduri. Amenințările cu plângerile penale, au fost la ordinea zilei. 

Anumiți angajați ai societății Economat au chemat poliția de câteva ori. Am 

impresia că unul dintre aceștia a și fost amendat pentru exercitarea abuzivă a 

dreptului de a apela la 112. V-am spus, plângeri penale sau amenințări cu plângeri 

penale s-au făcut de toate părțile și de asemenea, angajații ne-au filmat în mod 
constant și au încercat să saboteze activitatea mea, a domnului Crețu și a comisiei 

de evaluare. Au existat și câteva refuzuri în ceea ce privește predarea de documente, 

iar în zilele următoare vom lua deciziile și măsurile care se impun în cazul în care 

această conduită va continua din partea dumnealor. Mulțumesc! 
 

Dl consilier Matei Ion 
Asta cu filmatul nu ar trebui să vă deranjeze, pentru că și dumneavoastră i-

ați filmat. 
 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
Nu avem nicio problemă. Nu este nicio problemă. E foarte bine! 

 
Dl consilier Roșca Iustinian 

Am și eu o întrebare. În hotărârea pe care am dat-o în 30 decembrie, ultimul 
articol prevede că, printre altele, „aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 

5 pune în aplicare... alături de persoanele care sunt...”. Cred că i-am expus destul 
de mult pe cei care ne reprezintă, fără să le asigurăm niciun mijloc de protecție, 

ținând cont că acolo nu sunt lucruri... și știam... 
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
 Domnule consilier, este colegul dumneavoastră, poate nu v-a informat! 
Zilnic a fost poliția locală acolo, ba mai mult, astăzi și jandarmeria.  
 

Dl director Dragomirescu Bogdan 
 Domnule consilier, dacă erați interesat de stadiul nostru participați și 

dumneavoastră la aceste discuții.  
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Dl consilier Matei Ion 
 Nu o să ne luptăm cu Leonard acolo.  
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Consiliul a delegat pe cineva să aplice o Hotărâre de consiliu, nu trebuie să 

facă în consiliu altceva... 
 

Dl director Dragomirescu Bogdan 
Dați-mi voie să mă prezint. 
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Dumneavoastră sunteți doar în calitate de patron.  
 

Dl director Dragomirescu Bogdan 
Bună ziua! Eu mă numesc Bogdan Dragomirescu, sunt șeful Corpului de 

Control, din cadrul Primăriei Sectorului 5. În urma punerii în aplicare a Hotărârii 

nr. 230 privind constituirea comisiei (Hotărârea nr. 230/30.12.2020 privind 

constituirea unei comisii care să analizeze managementul societății 

ECONOMAT Sector 5 S.R.L.), după cum... colegul, domnul Naciu v-a explicat... 
ne-am prezentat la sediul Economat. Da? Uitându-vă așa la mine, nu sunt o 

persoană ușor influențabilă și foarte slabă de înger, dar dacă erați direct interesați 

de ce se întâmplă acolo, veneați să ne sprijiniți.  
Am fost amenințați, ne-au fost amenințate familiile, deja primim telefoane 

de amenințare... 

 
Dl consilier Roșca Iustinian 

Despre asta vorbesc. 
 

Dl director Dragomirescu Bogdan 
Bun! Domnule consilier, nu vă supărați, eu unul, mai mult decât să stau cu 

poliția locală lângă mine, nu am ce să fac!  
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Iar de astăzi a venit și jandarmeria.  
 

Dl director Dragomirescu Bogdan 
Am avut suportul tehnic al jandarmeriei de dimineață. Mai mult de atât ce să 

fac? Să îmi iau pistol? Îmi pare rău! 
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Dl consilier Matei Ion 
Asta ziceam, ne ducem să ne luptăm cu cineva acolo? Care e... 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Aveți instituții ale statului care trebuie să vă apere! 

 
Dl director Dragomirescu Bogdan 

Cine să mă apere domnule, dacă eu cu colegul Naciu și cu domnul Crețu și 

cu domnii consilieri care au participat ieri, cei doi domni consilieri, iar Consiliul 
Local al Sectorului 5 a fost luat în derâdere în mod constant de către domnul Petre 

Leonard? Ce putem face în condițiile astea?  
 

Dl consilier Danciu Ioan Bogdan 
V-au agresat fizic?  
 

Dl director Dragomirescu Bogdan 
Au încercat stimate domn consilier, dar uitați-vă la mine, că nu sunt chiar... 
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Trecem peste problemele astea. Vreau să vă mai supun, acum, demersurile 

executivului încep cu ultima, doamna director a Direcției de Asistență Socială, 

doamna Cristina, vă rog să prezentați documentul care a plecat astăzi de la direcția 

dumneavoastră către Parchetul de la lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 

Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate 

infracțiunii de corupție. Și, explicați-le domnilor consilieri, cum s-a ajuns la 
această... 

 
Dna director Titea Cristina 

Buna ziua! Astăzi am transmis către Direcția Națională Anticorupție – Secția 

de Combatere a Infracțiunilor Asimilate celor de Corupție, o sesizare referitoare la 
situația în care instituția a fost pusă și anume acea situație din data de 05 ianuarie 
anul acesta, la Registratură s-a primit un plic din partea societății comerciale 
Economat S.A., în acel plic am regăsit xero-copii după nouă procese-verbale de 
predare-primire a unor bunuri din categoria rechizite, papetărie. Lângă aceste copii 

xerox, după procesele-verbale, am regăsit și patru facturi, în original, însoțite de 

niște avize de însoțire a mărfii, toate emise în data de 23.12.2020.  
În urma verificărilor pe care le-am efectuat, în cursul zilei de ieri, la nivelul 

Direcției Economice, s-a constatat faptul că aceste bunuri nu au fost primite în 

cursul anului 2020 la nivelul D.G.A.S.P.C., întrucât nu a fost dată nicio comandă 

în acest sens.  
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Într-adevăr, bunurile respective au fost primite în anul 2019, au fost achitate 

prin ordin de plată. Cu alte cuvinte, aceleași procese-verbale au stat la baza emiterii 
a două rânduri de facturi. Unele facturi emise la sfârșitul anului 2019, în data de 

03-04 decembrie 2019 și care au fost achitate, de către D.G.A.S.P.C., iar al doilea 

rând de facturi emise în data de 23.12.2020. Întrucât aceste procese-verbale erau 
identice, doar că difereau facturile, emise la un an distanță, am returnat toate aceste 

documente. Nu le-am înregistrat în evidențele contabile, nu recunoaștem nicio 

obligație de plată din partea D.G.A.S.P.C. către Economat, și în concluzie, am 

întocmit și această sesizare către D.N.A.   
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Da, vă mulțumesc! Și vă spuneam la început că sunt acuzate jocuri, ori dacă 

lucrurile astea s-ar fi întâmplat, poate în visele unora, în data de 04.01.2021, în data 
de 06.01.2021, și vi le iau pe rând: executivul a trimis către Direcția Generală a 

Finanțelor Publice București, a trimis... Direcția Generală Antifraudă Fiscală, în 

data de 06.01.2021 și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Am trimis și 

alte facturi, alte sesizări, nu cele legate de D.G.A.S.P.C. și este să se întocmească 

și acele facturi care au fost emise și neînregistrate în contabilitatea Administrației 

Piețelor și nu s-a livrat marfa. Cetățenii... și cu declarațiile funcționarilor care au 

fost amenințați și forțați să semneze anumite... la vremea respectivă.  
Deci, marfa a fost decât pe hârtie și nelivrată, cel puțin la Administrația 

Piețelor. Se lucrează și se va trimite și această documentație. Cu sublinierea 

faptului că atât timp cât voi avea mandatul de primar, niciun spațiu nu se vinde și 

nicio piață nu se vinde, dar se vor reda cetățenilor. Au stat închise de ani și ani de 

zile, spațiile care sunt închise în piețele respective, stau închise de ani și ani de zile 

și nu au produs, și Administrația Piețelor nu are sursă de... fiind o identitate cu sursa 
de finanțare proprie nu au de unde să își încaseze decât de la tarabele din Piața 

Rahova.  
Asta a fost ideea, dar v-am declarat-o public, și dumneavoastră, domnilor 

consilieri! Nu vindem, cel puțin executivul, dacă dumneavoastră veți lua hotărârea, 

eu trebuie să mă supun, să duc la îndeplinire, dar executivul nu va veni cu niciun 
proiect de hotărâre în care să se vândă o piață, sau să se vândă un spațiu comercial. 

Le închiriem, le facem productive și dezvoltăm sectorul cu banii încasați. Asta este! 
Deci, și executivul a mers în paralel și a sesizat organele competente. Asta celor 

care spun că este doar un circ și în spatele lor este doar o negociere politică. Nu e 

nicio negociere politică! Vă mulțumesc și vom avea mai mulți pași împreună de 

făcut! Domnule Roșca, vă rog! 
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
La Diverse, dacă îmi este permis, domnule președinte? 
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Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 

Vă rog! 
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Art. 8 din Codul Administrativ are principiul Egalității. Am rugămintea să 

respectăm de acum înainte, pentru Consiliul Local, poate citiți acolo și o să vedeți 

despre ce este vorba. Doamna secretar, acum o lună, am trimis câteva proiecte de 
hotărâre pe care aș vrea să le găsesc pe ordinea de zi. A mai trecut o lună. 

Mulțumesc! 
 

Dna Secretar General Dragnea Florina 
Domnule consilier, proiectele dumneavoastră au fost înaintate 

departamentelor de specialitate, iar până la data prezentei nu am primit Rapoartele 
de specialitate întocmite sau la unele proiecte vi s-a dat răspuns.  

 
Dl consilier Roșca Iustinian 

Ok! Înțeleg că nu este o piedică de a fi inclus pe ordinea de zi indiferent de 

răspunsul primit. Da? Ele trebuie să ajungă cu un răspuns favorabil sau negativ pe 

ordinea de zi...  
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Ordinară!  
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Oricare! 
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
La ședința ordinară. Proiectele domnilor consilieri, dacă nu sunt ședințe 

extraordinare, toate proiectele intră pe ordinea de zi ordinară.  
 

Dl consilier Roșca Iustinian 
Ok! Și ultima observație: La mulți ani celor sărbătoriți astăzi, din partea 

grupului U.S.R. P.L.U.S! 
 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 
Bine că ne-ați adus aminte de Sf. Ion: La mulți ani și din partea executivului, 

celor care poarte numele de Ioana, Ion! Și să avem un an cât mai bun! Domnule 

președinte, puteți declara ședința închisă.  
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Dl președinte de ședință Agheorghiesei Emil 
La fel, din partea Consiliului Local, toți Ionii primesc La mulți ani! Și 

sănătate multă! 
 
Lucrările ședinței se declară închise la ora 1520.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
AGHEORGHIESEI EMIL 

 
 

 
p. SECRETAR GENERAL SCETOR 5, 

                                                      FLORINA DRAGNEA 

 

 


