
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 28.04.2021 

          

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 2676/22.04.2021.  

Lucrările ședinței încep la ora 1512. Locul desfășurării ședinței este sediul 

Primăriei Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, în sala de ședințe camera 

1, etajul 1.  

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

domnul Secretar General – Mănuc Florin. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Bună ziua. Declar deschisă ședința Consiliului Local din data 28.04.2021. 

Domnul Secretar General, vă rog să faceți prezența. Vă mulțumesc! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Bună ziua!  

1. Agafiței Gheorghiță - prezent 

2. Agheorghiesei Emil - prezent 

3. Bîrsan Mihai - prezent 

4. Cardaș Daniel Constantin - prezent 

5. Cârlogea George-Cristian - prezent 

6. Danciu Ioan-Bogdan - prezent 

7. Ducuță Alexandru - prezent 

8. Găină Maria - prezentă 

9. Gorneanu Mihaela - prezentă 

10. Ilie Cătălin-Andrei - absent 

11. Iofciu Ion - prezent 

12. Ioniță George - prezent 

13. Kofod Helen-Daniela - prezentă 

14. Laslo Mihail-Cristian - prezent 

15. Lazarov Alexandru-Sebastian - prezent 

16. Matei Ion - prezent 

17. Mălăelea Daniel - prezent  

18. Melnic Constantin-Ion - prezent 

19. Naciu Constantin-Vladimir - prezent  

20. Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru - prezent 
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22. Pop Claudia-Ramona - prezentă 

23. Roșca Iustinian - prezent 

24. Șerban Andrei-Bogdan - prezent 

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca - prezentă  

26. Țigănuș Marian - prezent 

27. Zamfirescu Leonard-Niculae - prezent 

Sunt prezenți 26 de consilieri locali din 27. Sunt întrunite condițiile cerute de 

Codul Adminsitrativ, iar ședința este legal constituită.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Bună ziua. Dați-mi voie, înainte să intrați în aprobarea ordinii de zi, doamna 

președinte, executivul retrage de pe ordinea de zi punctele 6, 7, 11, 12 și 13, retrage 

și toate punctele aflate pe ordinea de zi suplimentară.  

   

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Mulțumim. Voi da citire ordinii de zi a ședinței ordinare.  

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

data de 31.03.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor “Comisiei de 

Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor”; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 53/31.03.2021 privind constituirea Comisiei cu personalul împuternicit, 

pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 569/16.07.2020, care va 

participa la activitatea de predare primire a imobilelor identificate cu nr. 

MFP159738 și MFP159739; 

4. Proiect de hotărâre privind participarea Sectorului 5 al Municipiului 

București în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea 

integrată a deșeurilor municipale în Municipiul București; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de 

Consiliu Local Sector 5 nr. 226/30.12.2020 privind modificarea și completarea 

H.C.L. 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; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Sector 5 

nr. 16/28.01.2021 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului 

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

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul 

școlar 2020-2021; 
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9. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului 

burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, 

în semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici în vederea creșterii performanței energetice pentru 15 blocuri de 

locuințe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București; 

14. Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 5 

către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei 

hotărâri privind transmiterea, cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice 

aferente construirii a 4 aftershool-uri precum și extinderea cu un corp de clădire 

a unor unități de învățământ de pe raza Sectorului 5, în administrarea Consiliului 

Local Sector 5; 

15. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni. 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Am o întrebare. Din câte știu, doar inițiatorul proiectelor poate să le retragă 

de pe ordinea de zi. La suplimentară, spre exemplu, eu am inițiat un proiect, 

proiectul numărul 1. Mă înșel? Așa știu că spune Codul Adminsitrativ. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Ce spuneați că spune Codul Adminsitrativ? 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Că doar inițiatorul poate retrage proiectul de pe ordinea de zi.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Care ordine de zi? 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Pe care urmează să o votăm. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu, nu, ordinea de zi și pe cea suplimentară. Eu v-am propus ordinea de zi 

suplimentară. Vă mulțumesc! 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Era o întrebare. Am vrut să mă lămuresc. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Iar la celelalte proiecte, inițiator este domnul primar.  
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu-i problemă. Ordinea de zi, e ordinea de zi. Suplimentara, tot eu am inițiat-

o. E adevărat că aveți - parte dintre dumneavoastră, sunteți inițiatori, grupul USR, 

grupul PNL ș.a.m.d. Nu-i nicio problemă. Este scoasă și va fi pusă în cadrul ședinței 

pentru bugetul local, de pe data de 04.05.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Prin urmare, îl rugăm pe domnul secretar, să supună la vot ordinea de zi așa 

cum a fost citită.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

(intervenție din sală fără microfon). 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Prerogativele îmi permit, domnule consilier. Vă mulțumesc! Nu am nicio 

justificare în fața dumneavoastră, este acest drept al meu. Când o să ajungeți primar, 

o să înțelegeți și dumneavoastră acest lucru.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Domnul secretar, vă rugăm să supuneți la vot ordinea de zi. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Ordinea de zi a fost aprobată cu 26 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, 

Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-

Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu 

Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, 

Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-

Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Voi da citire punctului 1 de pe ordinea de zi - Procesul verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 31.03.2021. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 

5 din data de 31.03.2021 a fost aprobat cu 26 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, 
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Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-

Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu 

Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, 

Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-

Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor “Comisiei 

de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor”. 

 

Dl consilier Naciu Vladimir-Constantin 

Bună ziua! Din propunerea inițială s-a stabilit o comisie a cererilor de 

repartizare locuințelor formată din 7 membri dintre care 3 reprezentanți ai 

Consiliului Local, respectiv 3 consilieri locali și 4 din aparatul executiv al Primăriei 

Sectorului 5. Așa cum am motivat amendamentul de modificare a articolului 1 

privind  componența acestei comisii, în conformitate cu hotărârea Consiliului 

General al Municipiului București nr. 42/2003, în temeiul căreia se aprobă proiectul 

de hotărâre de astăzi, dintr-o astfel de comisie fac parte în mod obligatoriu, un 

angajat al Compartimentului Spațiu Locativ, un angajat de la Compartimentul 

Juridic și un consilier local. Prin urmare, am propus ca dintre cei patru membri ai 

comisiei care provin din executiv, să rămână doar cei care sunt prevăzuți în 

hotărârea Consiliului General, respectiv cei din Compartimentul Juridic, cei de la 

Spațiul Locativ. Ca oportunitate, am motivat acest lucru pentru faptul că o 

componență sporită, este inutilă. De asemenea, am propus ca persoanele care fac 

parte din executiv să fie prevăzuți pentru acele poziții și supleanți. Mulțumesc!  

 

Dl Chirilă Cristian  

Bună ziua! Chirilă Cristian de la Compartimentul Spații de Locuit. Am 

propus o persoană și de la noi, dintr-un singur motiv. 99% din aceste cazuri sunt 

sociale, și am dorit și o persoană de la social ca să analizeze și ea propuneri și 

repartiții.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Vin și eu cu o completare la ceea ce a spus domnul Chirilă. Există un 

regulament al comisiei făcut în 2016. Prin regulament, am stabilit că toți solicitanții 

de locuințe să fie supuși unei anchete sociale. Motivele cred că sunt ușor de înțeles, 

dat fiind faptul că sunt familii care trăiesc în concubinaj care nu îndeplineau 

condițiile legii 114. Ideea cu un reprezentant al Direcției Generale de Asistență 
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Socială și Protecția Copilului nu este rea. Noi am conlucrat bine cu această direcție 

făcând anchete sociale la solicitanți, dar era bine să ni se prezinte ancheta socială 

de către un reprezentant calificat al Direcției de Asistență Socială, ideea nu mi se 

pare rea deloc.  

 

Dl consilier Naciu Vladimir-Constantin 

Ideea nu este rea, dar implementarea ei nu este una senzațională, având în 

vedere ceea ce am spus anterior. DGASPC poate să participe printr-o colaborare 

interinstituțională cu comisia respectivă. Raportul de anchetă socială făcut de 

DGASPC poate face parte din documentația pe care o analizează comisia respectivă 

din a cărei componență fac parte membri despre care am vorbit anterior. 

Mulțumesc!   

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Mulțumim! Dorim să supunem la vot amendamentul.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Amendamentul domnului Naciu pentru punctul 2 - Proiectul de hotărâre 

privind desemnarea membrilor “Comisiei de Analiză a Cererilor și de Repartizare 

a Locuințelor” nu a fost adoptat, obținând 5 voturi pentru (Ioniță George, Kofod 

Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca 

Iustinian), 10 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 

Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca 

și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea 

George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Mălăelea 

Daniel, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Șerban Andrei-Bogdan, 

și Zamfirescu Leonard-Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Acum propuneri.  

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Ideea acestui amendament era să facem consilierii relevanți în această 

comisie. Fiind 3 consilieri și 4 din executiv, consilierii ar deveni irelevanți. Acesta 

este motivul pentru care grupul USR-PLUS nu va nominaliza pe nimeni în 

condițiile acestea.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 
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Din partea grupului PNL, îl propunem pe domnul Agafiței Gheorghiță.  

 

Din sală 

Din partea grupului PPU-sl, îl propunem pe domnul Iofciu Ion.  

 

Dna consilier Gorneanu Mihaela 

Din partea grupului PMP, îl propunem pe domnul Ilie Cătălin Andrei.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Mulțumim! Avem trei propuneri. Mai dorește cineva să propună? Nu. 

Secretariatul să pregătească buletinele și trecem mai departe.  

Punctul 3 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 53/31.03.2021 privind constituirea Comisiei cu personalul împuternicit, 

pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 569/16.07.2020, care va 

participa la activitatea de predare primire a imobilelor identificate cu nr. 

MFP159738 și MFP159739.  Dacă sunt discuții, dacă nu, domnul secretar vă rog 

să supuneți la vot.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 3 -  Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 53/31.03.2021 privind constituirea Comisiei cu personalul împuternicit, 

pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 569/16.07.2020, care va 

participa la activitatea de predare primire a imobilelor identificate cu nr. 

MFP159738 și MFP159739 a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agafiței 

Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Ioniță 

George, Iofciu Ion, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea Daniel, Laslo Mihail-Cristian, 

Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae), 10 voturi 

împotrivă (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, 

Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, 

Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 1 

abținere (Gorneanu Mihaela). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind participarea Sectorului 5 al 

Municipiului București în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară 

pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în Municipiul București. 

 

Dl consilier Lazarov Alexandru-Sebastian 

Am și eu o scurtă întrebare. Nu am găsit în corpul proiectului, ce costuri 

implică această aderare.  
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Dl director general Hrant Oundjian 

Bună ziua tuturor. Acest proiect are drept scop o asociere între sectoare și 

municipiul București, pentru a dezvolta și a face un management al deșeurilor 

integrat la nivelul capitalei și pentru a face acest lucru pe fonduri nerambursabile, 

adică fonduri europene. Practic, costurile, în momentul de față sunt legate și de 

programul la care vom participa ulterior în cadrul acestei asocieri. Deci, asocierea 

era necesară pentru că primăria singură nu putea să facă această accesare de fonduri, 

fără să se asocieze cu noi. Practic, se asociază toate sectoarele, împreună cu capitala. 

Știți că de obicei, pe fonduri europene, mare parte este suma pe care o alocă 

comunitatea europeană și noi avem o contribuție foarte mică la proiect. Totodată, 

în funcție de ce se va stabili, deocamdată suntem membru, nu s-a constituit încă 

asocierea. Când se va stabili dacă sunt și alte costuri și la ce nivel de costuri vor fi, 

raportate la faptul că trebuie să facem niște acțiuni în comun. Acțiunea aceasta are 

scopul de a accesa fonduri europene și de a gestiona în comun activitățile acestea. 

Costurile efective, nu putem să le spunem astăzi pentru că nu știm. Dar știm că 

trebuie să facem neapărat pentru că nu putem să accesăm fonduri. E primul pas. 

Dacă stăm și nu adoptăm proiectul acesta, niciodată nu vom putea accesa, nici 

capitala, nici noi sectoarele, nimic. Pierdem fonduri europene efectiv.   

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Discuția a fost făcută cu primarul general și cu toți primarii de sectoare și am 

semnat și un acord. Iar în vederea acestei asocieri este nevoie ca fiecare consiliu 

local în parte, inclusiv consiliul general că adopte asemenea hotărâre pentru 

consituirea acestei asociații. Dar, toți primarii de sectoare au fost de acord să se 

constiuie această asociere.  

 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Am și eu o întrebare. Se urmărește încheierea unui contract al delegării către 

un singur operator? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Vă spun eu din culise. A fost discuția între primari. Primarul general a avut 

această intenție. Primarii de sectoare s-au opus, dar trebuie să avem un program 

comun de dezvoltare. Nu se urmărește, n-am fost de acord ca cineva să dețină 

monopolul pe întreg municipiul București. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Să supunem la vot, domnule secretar.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
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Punctul 4 - Proiectul de hotărâre privind participarea Sectorului 5 al 

Municipiului București în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară 

pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în Municipiul București a 

fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea 

George-Cristian, Ducuță Alexandru, Ioniță George, Iofciu Ion, Kofod Helen-

Daniela, Mălăelea Daniel, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, 

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

Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae), 1 vot împotrivă (Gorneanu Mihaela) și 10 

abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, 

Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, 

Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Mulțumim! Punctul 5 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 

2 la Hotărârea de Consiliu Local Sector 5 nr. 226/30.12.2020 privind modificarea 

și completarea H.C.L. 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. Aveți întrebări sau 

supunem la vot? 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Bună ziua! Vreau să știu dacă se modifică anvelopa salarială, în ce sens și 

care este impactul bugetar pentru acest proiect. Mulțumesc!  

 

Dna director Dobre Violeta 

      Bună ziua! Cuantumul salariilor de bază nu se modifică. Este vorba de 

modificarea unor denumiri de funcții care au fost aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 55/2021 privind modificarea Organigramei, Statului de 

Funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Prin această 

hotărâre, denumirea anumitor funcții a fost modificată și nu se mai regăsesc în 

anexa cu salarizarea aprobată de dumneavoastră. Nu se modifică cuantumul 

salariului de bază.  

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Anvelopa salarială se modifică? 

 

Dna director Dobre Violeta 

Nu, nu se modifică. 
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnule consilier să știți că administrația este grea, nu se citește de pe  

facebook. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu mai pun întrebări. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

    Nu, nu! Întâi documentați-vă… 

  

Dna director Dobre Violeta 

    Nu crește niciun salariu. Nu se modifică nici un salariu. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

 Nu, nu, domnul consilier a întrebat ce votăm astăzi, dacă nu se modifică 

nimic? Explicații domnului consilier, vă rog! 

 

Dna director Dobre Violeta 

 Pe data de 31.03, ați modificat ștatul de funcții al Direcției de Asistență 

Socială și Protecția Copilului, anumite denumiri de direcții, funcții de Directori 

Executivi s-au modificat și transformat în Director General sau Director General 

Adjunct. Pe Anexa 2, aprobată de dumneavoastră pe data de 30 decembrie, prin 

Hotărârea nr. 226/2020 nu existau aceste funcții de Director General, de Director 

General Adjunct și acum trebuie să se regăsească și funcția, și echivalentul… o 

salarizare pentru funcția respectivă, de fapt asta aprobați. Ceea ce în decembrie era 

salariul pentru Director Executiv, acum este salariul Directorului General. Este 

același salariu. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

         Salariul unui Director Executiv sau Director Executiv Adjunct cu 

coeficient 5,77, pleacă de la salariul de bază de 2230. Salariul unui inspector șef cu 

coeficient 2,92 și pleacă de la 2230. Se modifică, dacă un șef de serviciu, un 

inspector ajunge Director Executiv Adjunct?  

 

Dna director Dobre Violeta 

     Nu am înțeles care este întrebarea dumneavoastră. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

      Conform ce aprobăm noi, avem un salariu de 12.867 lei pentru un Director 

Adjunct, poziție nou votată de noi… 
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Dna director Dobre Violeta 

     Nu. Dumneavoastră ați votat în decembrie, la nivelul Direcției de Asistență 

Socială, conducerea era asigurată de Directorul Executiv.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Doamnă, știu ce am votat. Haideți să vedem dacă diferența dintre salarii… 

 

Dna director Dobre Violeta 

Nu este nicio diferență între Directorul Executiv al DGASPC-ului și 

Directorul General, ca și salarizare.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu doamnă, eu nu vorbesc, că nu Directorul General ajunge Director 

Adjunct, ci mă gândesc că altcineva urcă pe poziția aceasta. 

 

Dna director Dobre Violeta 

          Fondul de salarii nu se modifică. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vă rog să se menționeze în procesul verbal acest lucru. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

          Ce anume să se menționeze? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

          Că nu se modifică salariul. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

          Păi, și noi ce am zis? Am zis altceva? Am zis că nu se modifică anvelopa 

salarială. Se pune în normalitate în conformitate cu ce s-a votat în 30.12, raportat 

funcției și… 

 

Dna director Dobre Violeta 

Salariul de Director General este echivalent cu salariul de Director Executiv 

pe care l-ați votat în decembrie. 

 

Din sală 

          Se modifică organigrama? 
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

           Nu se modifică organigrama. Se pune în normalitate în conformitate cu ce 

s-a votat în 30.12, raportat funcției și…  

 

Dna director Dobre Violeta 

 Organigrama pe care dumneavoastră ați aprobat-o prin Hotărârea nr. 

55/31.03.2021, nu se poate aproba dacă nu există și o salarizare echivalentă pentru 

funcția… 

  La ora 1534 intră în sală domnul consilier Ilie Cătălin Andrei - 27 prezenți. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

    S-a consemnat și în procesul verbal ceea ce a spus domnul consilier, nu se 

modifică anveloparea… 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

          Mulțumim! Vă rog să supuneți la vot, domnul secretar! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 5 - Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea 

de Consiliu Local Sector 5 nr. 226/30.12.2020 privind modificarea și completarea 

H.C.L. 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 15 voturi pentru (Agafiței 

Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Iofciu Ion, 

Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, 

Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 12 abțineri (Agheorghiesei 

Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, 

Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, 

Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Sector 5 

nr. 16/28.01.2021 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al 

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

învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021. 

Propuneri? Domnul Agafiței, vă rog! 
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Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

          Cred că este deja a treia ședință în care discutăm subiectul acesta. Ca să nu mai 

fie supărare, noi o să facem propuneri doar pentru Colegiul Lazăr, pe domnul Ducuță, 

iar pentru celelalte unități de învățământ le lăsăm la latitudinea colegilor noștri. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

PNL pentru Liceul Lazăr propune pe domnul Ducuță. Altcineva? 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

PSD propune pe domnul Danciu pentru celelalte. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

USR? 

Dl consilier Roșca Iustinian 

USR susține propunerea PNL. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Pregătim buletinele de vot și trecem mai departe. Punctul 9 - Proiect de 

hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al 

anului școlar 2020-2021. Dacă sunt discuții? Da, este un amendament. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Cine a făcut amendamentul? 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Domnul consilier Roșca. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bună ziua! Ne bucură să vedem că alocarea bugetară pentru burse este în 

creștere, constatăm pe partea performanțelor, îmbunătățirea rezultatelor, pe partea de 

concursuri lucrurile nu sunt relevante, ținând cont că nu au mai avut loc concursuri, 

însă pe partea de social am venit cu un amendament care, spunem noi, odată ajută 

abandonul școală, în primul rând, și încurajează performanța școlară a copiilor aflați 

în nevoi sociale, care chiar vin la școală și învață. Aici vorbim de prima categorie de 

bursă, nu este vorba de o cifră mare, dar eu cred că o putem aduce pentru că ea a 

scăzut și trebuie să intervenim. De aceea, am propus mărirea ei cu 100 lei și pe partea 

de social cu 25 lei, cel puțin, pentru a nu avea un impact major asupra bugetului. 
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Adică propunem ceea ce putem să ducem. Cred că este o măsură de echitate socială, 

ținând cont că acest nivel a fost și anterior. Mulțumesc! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Departe de noi gândul de a nu fi de acord cu ceea ce…, dar nu acum. Nu știm 

care va fi impactul bugetar și aș propune, și rog colegii de la USR… să se aprobe 

bugetul mai întâi, după care să propună. Avem și noi o completare,  ar fi bine să nu 

limităm numărul de burse, tocmai în ideea de a stimula copiii să învețe. Eu nu am 

făcut un amendament, am elaborat doar o idee. Rog colegii de la USR să și-l retragă, 

să-l discutăm după buget. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Domnul Țigănuș, este o problemă pentru că noi trebuie să aprobăm proiectul 

respectiv. Noi dacă votăm proiectul, amendamentul nu mai are valoare. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

De ce să retragă amendamentul? Amendamentul este al domnului consilier 

Roșca. De retras poate să-l retragă domnul consilier. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

         Doar amendamentul și dacă se votează proiectul n-are logică să votăm 

amendamentul. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

 Sunt dator să-i dau domnului consilier Țigănuș o explicație. De ce acum și nu 

după buget? Acolo scrie numărul cuantumului burselor, dumneavoastră în cadrul 

bugetului pe care vi-l voi prezenta pe data de 4 mai, veți stabili ce veți vota sau nu 

veți vota, astăzi, o integrați în buget. Eu vă prezint o cifră cu anumite capitole 

bugetare. Puteți să faceți din cifra aceea, oriunde să o duceți,  să tăiați de la investiții 

și o aduceți la burse, să luați bursele… să faceți ce vreți. Sunteți suverani pe buget, 

dumneavoastră îl aprobați. Nu este nicio problemă dacă acest buget cu 

amendamentul domnului consilier Roșca, dacă va fi votat, să treacă sau nu astăzi. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Acest amendament a fost ținut în dezbaterea publică de reprezentanții elevilor 

și vreau să se menționeze lucrul acesta. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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Chiar acum au fost la dezbaterea publică, elevii, și chiar și-au susținut această 

cauză. 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Mulțumim! Domnul secretar să supunem la vot amendamentul. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

                   Amendamentul domnului Roșca la punctul 9 - modificarea cuantumului Bursei 

de Studiu: de la 150 la 200 lei, modificarea cuantumului Burse de ajutor social de la 150 

la 175 lei, modificarea cuantumului Burse de ajutor ocazional la 150 la 175 lei a fost 

aprobat cu 17 voturi  pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, 

Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, 

Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, 

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

și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel 

Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 

Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și 

Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Acum supunem la vot proiectul cu amendamentul. Domnul secretar! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 9 - Proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și 

cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 

sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 cu tot cu amendament 

a fost adoptat cu 27 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, 

Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, 

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

Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-

Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban 

Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu 

Leonard-Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

 Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici în vederea creșterii performanței energetice pentru 15 blocuri de 
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locuințe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București. Domnul Bîrsan și 

domnul Agafiței. Vă rog! 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

 Menționez că nu știu de ce votăm acești indicatori în lipsa bugetului. Aș vrea 

să ni se explice de către executiv anumite aspecte. De ce aceste 15 blocuri și nu 

altele? Acordul cadru din cele 90 de imobile. Care a fost criteriile de selecție după 

nenorocirea făcută de vechiul executiv? Unde sunt blocuri care stau de trei ani cu 

schelele și nu s-au mai terminat.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Dacă îmi permiteți, domnule consilier! Stați puțin, s-o rezolvăm punct cu 

punct. Ați pus o întrebare. Directorul de specialitate, vă rog, lângă domnul consilier. 

Cum termină întrebarea să îi și răspundeți.  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Aceste 15 blocuri fac parte din primul lot de ceea ce înseamnă reabilitare 

termică. Nu contract cadru semnat... urmează a fi semnat. Aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici nu ține cont de ceea ce înseamnă buget. Nu are nicio legătură! 

Pentru a putea fi trecuți în lista de investiții și în buget trebuie aprobați indicatorii 

înainte, nu după.  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Eu v-am întrebat cum au fost selectate aceste 15 blocuri? Care a fost criteriul?  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Aceste 15 blocuri au fost luate în ordinea depunerii. Primele 15 blocuri pe 

care le aveam depuse deja. Astea au fost, restul imobilelor care sunt cuprinse în 

vechiul contract cu Rotary au rămas aceleași. În momentul de față încercâm să le 

închidem și pe acelea.   

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Mulțumesc! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Anvelopareaconstituie una din cerințele tuturor cetățenilor și conform 

legislației pe care lucrăm acum, costul acestei anvelopări este achitat 90% de către 

Primărie, dacă nu greșesc, și 10%... nu? Spuneți-mi, cum este? Conform 

contractului pe care eu îl am, în calitate de proprietar la bloc și care unt în lucrări 

cu Rotary, eu, proprietar, plătesc 10% din valoarea lui, iar Primăria achită 90%.  

Ne propuneți, dumneavoastră, cele 15 blocuri. Am identificat un bloc, pe 13 

Septembrie, asemănător cu blocul în care locuiesc și unde am un contract de 
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execuție, tot cu Rotary Construct 1.310.000 lei. 27 de apartamente, asta înseamnă 

10% cost 2657 lei pe care îi achit eu, proprietar. Restul, indirect achităm tot noi, 

cetățenii, prin taxe și impozite.  

În noua propunere, la poziția 10 avem 2.316.000 lei. Plus 1.000.000 lei. Asta 

înseamnă că cetățeanul nu mai achită 2657 lei, ci achită 8551 lei.  

Asta este diferența pe care am vrea să știm și să înțelegem, să putem să 

explicăm cetățenilor care ne vor întreba de ce plătesc atât. Vă mulțumesc! 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

În primul rând, acele blocuri au indicatorii tehnico-economici aprobați în 

anul 2016. Costurile pentru reabilitare tehnică și costurile de materiale s-au mărit 

exponențial în ultimii ani de zile, major. Vă dau un exemplu: în anul 2020 metrul 

cub de polistiren era 140 de lei, în momentul de față este 240 de lei metrul cub de 

polistiren. Deci, costurile acestea sunt reflectate de ceea ce înseamnă proiectare, 

costurile suplimentare, materiale suplimentare.  

Pe de altă parte a apărut și legislație privind costul pe oră de manoperă pentru 

muncitori, care au mărit și astea valorile.   

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Tot cu 76% cu forța de muncă?  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Nu cred că cu 76%. Eu v-am dat un singur exemplu. Plus că dumneavoastră, 

la momentul respectiv, în proiectarea pe care o aveați și în operațiile pe care le 

aveați nu aveți, de exemplu, desfacerea balcoanelor și înlocuirea totală. În 

momentul de față, noi nu... credeți-mă că am văzut acele situații de lucrări și acele 

proiecte, cum sunt. Nu sunt! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Foarte bine mă contraziceți și spuneți ce s-a întâmplat la mine în apartament. 

Nu poți să... 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Nu vă contrazic! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnul consilier este îndreptățit fiind și locuitor și beneficiar al... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vă arăt contractul.  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 
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Dumneavoastră nu aveți contractele de mandat actualizate de peste doi ani 

de zile. Știți lucrul ăsta?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Eu știu că am intrat în șantier acum trei luni și trebuia să ies după patru luni. 

Propuneți, din nou, de data asta să facem și știți foarte bine că este nerealizabil.  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

E un alt operator economic care va prelua acest contract. Nu este Rotary. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Este un contract cadru deja semnat.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu! 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Nu este semnat. Vă înșelați! Procedurile de achiziție abia s-au terminat.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Iar ieri, nu înseamnă astăzi sau mâine. La 2016, indicatorii tehnico-

economici raportat la prețurile de atunci au fost care au fost. Sunt anumite 

operațiuni care sunt noi pe noile blocuri și aici poate că există diferența pe care 

domnul consilier o găsește, dar...  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Noi am putea pune în dezbatere publică, pentru că, vă spun, poate toate 

partidele au audiențe și vor neapărat anvelopare... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Dar toată lumea vrea anvelopare.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Noi am ajuns la 15%, după care la 10%... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Aceste 15 blocuri cum este? Participarea asociației este 10%? 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Nu, participarea asociației de proprietari este stabilită prin lege, domnule 

Primar. Nu o stabilim noi.  
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Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Cât?  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Depinde de unde luăm banii. Dacă luăm pe fonduri europene sunt...   

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Minimul este de 10% sau gratuit pe cazuri sociale.  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Da! Deci, toate sunt... noi nici măcar... noi nu am apucat sa facem... sursa de 

finanțare... noi abia am apucat să facem abia acum să facem... 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Acei 10% de la asociațiile de proprietari se pot stabili între cinci... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Cât vă revine, dumneavoastră, în cinci ani, domnule consilier? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

V-am explicat! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu, nu. Dumneavoastră să dați înapoi în cei cinci ani.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am făcut un calcul. După calculul meu făcut, eu voi trebui să dau 984 de 

euro.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

În cinci ani. E greu! 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Am și eu o întrebare: Cum ați făcut calculul?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

În baza contractului cu administrația.  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

În baza contractului cu administrația. Cum ați făcut calculul? La ce l-ați 

raportat?  
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Dl consilier Roșca Iustinian 

La suprafață. 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

La suprafața care?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

La suprafața apartamentului.  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Al dumneavoastră? Nu se face așa calculul! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vorbiți cu doamna Teodorescu... 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Nu știu cine v-a spus, eu vă spun că nu se face așa calculul.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Vă rog, eu, explicații...  

 

Dl consilier Matei Ion 

Dacă îmi permiteți, s-a invocat aici faptul că sunt cazurile sociale. Vreau să... 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Se va face anchetă socială pentru... 

 

Dl consilier Matei Ion 

Cunoaștem procedura. Ce înseamnă „caz social”? 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Trebuie să aibă sub salariul minim pe economie.  

 

Dl consilier Matei Ion 

Pe membru de familie, da? Vă spun eu că în situația asta aproape că nu o să 

plătească nimeni.  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Asta este situația.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Păi da, dar noi nu facem... există acoperirea legală în care noi nu putem... 
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Dl consilier Matei Ion 

Este o hotărâre luată de Consiliul Local în 2018 sau 2017.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Noi plătim, oricum, la constructor integral. Că ulterior urmează să recuperăm 

asta e... și unde ne lovim de aceste cazuri sociale suportă în continuare bugetul local.  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Iar calculul pe care l-ați făcut dumneavoastră... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

...pentru toată lumea, pentru că asta ar însemna că toată lumea are salariul de 

2300 lei. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu, nu, sub.  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Iar calculele care se fac pentru costurile apartamentului trebuie să luați în 

calcul și părțile comune. Alea nu le-ați luat. Nu cred... nu aveți de la fiecare... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu! Vă rog să nu-l contraziceți, că poate la cei 900 de euro părțile comune 

se adaugă și o să constate că trebuie să dea 1000 de euro în cinci ani. Nu-i problemă! 

Deci, este în regulă. Suntem undeva... adică să știți că... 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Da, doamna consilier, vă ascult! 

 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Am doar o întrebare. Am înțeles, de la dumneavoastră, ca abia s-a încheiat 

procedura de achiziție. Am înțeles bine?  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Da! 

 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Asta înseamnă că am desemnat un câștigător?  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 
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În momentul de față, până nu aduce actele care să dovedească... 

documentațiile, nu este... 

 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Să dovedească ce?  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Ceea ce înseamnă taxe și impozite la bugetul de stat... 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Să îndeplinească condițiile.  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

DUAE, ca să vă spun mai exact, DUAE. 

 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Procedura înțeleg că s-a încheiat deja.   

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

S-a încheiat, am analizat, numai că ca să pot să semnez cu cei trei operatori... 

ca să semnez cu ei trebuie să își actualizeze DUAE. Procedura este începută de anul 

trecut.  

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Am înțeles însă că sursa de finanțare este ... 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Nu am stabilit-o, în momentul de față. Nu am pus-o în bugetul local... 

 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

A fost scos la licitație fără a avea sursa... 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Nu are nicio relevanță sursa de finanțare. Vă repet, din nou, uitați-vă la 

articolul 46 din 273 și articolul 44 din 500, care sunt legile fundamentale ale 

constituirii bugetelor și o să vedeți că indicatorii tehnico-economici nu țin pe partea 

de... 

 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Nu contează, dar dacă o să avem licitația... 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 
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Licitația este începută din anul 2020, din luna martie, ceva de genul ăsta, de 

către vechea conducere. Noi nu am făcut altceva decât am finalizat licitație.  

 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Deci, acum căutăm finanțarea... 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Finanțarea... vedem la momentul acesta cum putem să o stabilim.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Iar, în cadrul bugetului se pot bugeta sau nu se pot bugeta aceste blocuri. 

Dumneavoastră decideți.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

...vor fi luate în calcul?  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Cum să nu! Este o altă echipă și alt set... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Pentru anvelopare.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Pentru anvelopare este un alt set care lucrează atragerea de fonduri europene 

pentru anvelopare. Noi vorbim acum de buget local. Buget local, domnule consilier, 

raportat la ce am găsit. Am mers mai departe, nu este... licitația începută... adică 

procedurile au început din 2020. Acest lot de 15 este din 2020. Ce spuneți 

dumneavoastră, fonduri... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

În an electoral... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Asta este, dar actele rămân și după vot.   

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

În momentul de față nici nu există vreo axă prioritară la Programul 

Operațional pentru finanțarea acestor tipuri.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Blocurile au fost înștiințate. Nu pot să le spun cetățenilor că s-a schimbat 

conducerea și nu merge mai departe reabilitarea blocurilor că...  
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Dumneavoastră veți stabili. Eu respect o procedură, se aprobă niște indicatori 

sau nu. Indicatorii sunt precursorii evoluției acestei aprobări ai dumneavoastră, pe 

care o veți bugeta, sau nu, în cadrul bugetului local. Aceste 15 blocuri raportat la 

trecut le bugetați în noul buget. Se reabilitează blocuri, sau nu. Dumneavoastră aveți 

decizia, nu eu! Eu sunt dator să continui și să aduc actele la zi. Asta am făcut în 

cazul celor 15 blocuri. Ce sunt proiecte noi, vor fi: pe fonduri europene pe buget 

local, care vor veni și ele în următoarea ședință după buget.  

 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Ultima întrebare! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Vă rog, doamnă! 

 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Dacă licitația a fost încheiată și trebuie să meargă doar pe DUAE, înseamnă 

că a venit cu o valoare, nu? 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Este un cord cadru, doamnă.  

 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Este un acord cadru pe toate.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Absolut! 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Sunt mai multe blocuri în proiectul ăsta.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mulțumim! Vă rog să supuneți la vot, domnule secretar.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici în vederea creșterii performanței energetice pentru 15 blocuri de 

locuințe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București a fost adoptat cu 12 

voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, 

Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei,  Iofciu Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel, Șerban Andrei-Bogdan și 

Zamfirescu Leonard-Niculae), 5 voturi împotrivă (Ioniță George, Kofod Helen-
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Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Istinian) și 10 

abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, 

Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Melnic Contantin Ion, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian). 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu a fost adoptat. Foarte bine! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

12 voturi pentru nu sunt suficiente.  

 

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Proiectul 14 - Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local 

Sector 5 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării 

unei hotărâri privind transmiterea, cu titlu gratuit a documentației tehnico-

economice aferente construirii a 4 aftershool-uri precum și extinderea cu un corp 

de clădire a unor unități de învățământ de pe raza Sectorului 5, în administrarea 

Consiliului Local Sector 5. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Puneam o întrebare și nu trebuie să-mi răspundeți dumneavoastră domnilor 

consilieri care ați... Am înțeles, grupul USR Plus e nou în Consiliu, are dubii! E de 

acceptat, se vor lămuri pe parcurs vor înțelege... Dar este grupul care... eu continui 

ce au făcut ei când ați aprobat și ați demarat acest acord cadru. Domnilor de la PSD, 

ați aprobat acest acord cadru și ați făcut licitația și ați dat drumul și ați ieșit în 

campanie că o să remediați toate cele 15 blocuri, acum votați împotrivă. OK, eu n-

am nicio problemă! Este proiectul dumneavoastră, nu-i al meu. Domnilor de la 

PSD, nu am să vă spun nimic, a fost decât așa... Dacă pe USR-Plus am înțeles că... 

dar la dumneavoastră... Dumneavoastră ați inițiat, ați făcut tot până astăzi. N-ar 

trebui decât să mergem mai departe! Vă mulțumesc! 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Având în vedere numărul mare de copii de pe raza sectorului 5, credem că 

este necesară suplimentarea locurilor de învățământ, din învățământul de stat și ar 

fi necesară amenajarea unor noi construcții modulare de tip after school. În urma 

unei corespondențe cu Primăria Municipiului București, am identificat faptul că la 

nivel de Primăria Capitalei există proiecte tehnice și DTAC-uri achitate, realizate 

pentru realizarea a patru afterschool-uri în sectorul 5 și a unui corp nou de clădire 

pentru Liceul Odobleja. Vorbim de Școala nr. 127 afterschool cu 5 clase, Școala nr. 

134 afterschool cu 5 clase, Școala gimnazială nr. 103 afterschool cu 8 clase și Liceul 

Teoretic Ion Barbu afterschool cu 8 clase.  
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Hotărârea de azi, privește licitarea noastră ca și Consiliul Local către 

Consiliul General al Municipiului București, care transmite cu titlu gratuit aceste 

studii, iar asta ar implica după ce le primim, tot ce mai rămâne în sarcina noastră, 

este să demarăm execuția, după ce le băgăm în buget.  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Consilierii din mandatul precedent, își amintesc probabil că și fostul primar 

a inițiat prin Centrul Cultural Ștefan Iordache, un program de afterschool. Atunci 

s-au achiziționat un număr destul de mare de containere care s-au pus în curțile 

școlilor. Nu știu dacă au fost puse și în aceste școli! S-a achiziționat tehnica și 

mobilierul necesar. Vrem să știm ce s-a întâmplat, dacă mai funcționează aceste 

containere.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

O parte dintre ele sunt nefuncționale. Prin Centru Cultural, au achiziționat 

mai întâi tabletele inteligente care sunt în continuare pe stoc și nu este niciun 

afterschool. 

 

Dna director Nedelcu Roxana  

Referitor la întrebarea dacă se suprapun obiectivele din programul PMB, cu 

after schoolurile de pe bugetul local, nu, nu se suprapun. Vreau să menționez că 

obiectivele de la PMB, un interes deosebit pentru noi, sectorul 5 sunt cele două licee 

de la extinderea Liceului Odobleja și construcția nouă de la liceul Ion Barbu, care 

a fost gândită ca o clădire pentru învățământul primar, iar după amiază să 

funcționeze ca afterschool. Ambele unități au nevoie foarte mare de spațiu. În ceea 

ce privește afterschool-urile realizate pe buget local, au fost construite patru 

obiective. Sunt funcționale afterschool-urile de la Școala 136 și de la Călinescu. Nu 

sunt încă funcționale Școala 143 și Petrache Poenaru.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Puteți să ne spuneți și de ce nu sunt funcționale?  

 

Dna director Nedelcu Roxana  

La Școala 143 trebuie făcut un branșament, trebuie branșat obiectivul la 

rețeaua de elctricitate și se va întâmpla acest lucru după aprobarea bugetului, iar la 

Petrache Poenaru este o problemă destul de gravă cu conducta de la Apa Nova 

despre care nu se știa că este amplasată... După construcția modulelor, s-a constat 

că există acea magistrală, iar modulele trebuie mutate 6 metri stânga-dreapta, pentru 

a nu afecta.  

 

 Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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Bine, dar spuneți că nu au funcționat niciodată! 

  

Dna director Nedelcu Roxana  

Cele două, nu!  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Pentru un simplu racord și acea rețea de apă.  

 

Dl consilier Ioniță George 

Apropo de lipsa de spațiu și de proiecte corpuri extindere, vreau să vă 

avertizez în legătură cu situația Școlii 280, vin din Consiliul de Administrație și 

acolo, în urma procedurii de înscriere copii noi, Școala 280 a depășit capacitatea de 

a aloca copii în clase, cu un - dacă nu mă înșel cu vreo trei clase în plus sau patru și 

Consiliul de Administrație al Școlii 280, vă roagă să demarați de urgență un proiect 

care să extindă școala, cu corpuri peste sala de sport care este nonconformă, dacă 

tot se construiesc noi corpuri pe la Odobleja sau prin altă parte. În toamnă o să aveți 

o problemă mare! Considerați-vă avertizați!  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnule consilier, vă mulțumesc pentru avertizarea dumneavoastră și dacă 

ați putea să o și concretizați dumneavoastră, s-o concretizați într-un proiect de 

hotărâre. Orice proiect care este bun merge mai departe și dumneavoastră decideți. 

Apropo de ce spunea domnul consilier Roșca, de proiecte, dacă mai stau prin 

sertare, domnilor directori, dacă există așa ceva, haideți să le luăm la mână, să le 

mai dăm la Comisiile de specialitate, să stabilească domniile lor ce au de făcut. Eu 

acum știu de ea. Ok, doamna Nedelcu, orice proiect aveți, băgați-l în circuitul 

Comisiilor de specialitate, și se va concretiza într-un proiect de hotărâre sau nu. 

Dar, orice proiect pe care îl aveți și nu numai dumneavoastră, toate direcțiile de 

specilitate, dați-le drumul pe circuit direct către Comisiile de specialitate să fie 

studiate.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 

5 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei 

hotărâri privind transmiterea, cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice 

aferente construirii a 4 aftershool-uri precum și extinderea cu un corp de clădire 

a unor unități de învățământ de pe raza Sectorului 5, în administrarea Consiliului 

Local Sector 5 a fost adoptat cu 17 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan 

Mihai, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ioniță 

George, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea Daniel, 

Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop 
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Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-

Niculae), 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-

Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic 

Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și 

Țigănuș Marian). 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Trebuie luat în calcul domnilor consilieri, o dată ce ați aprobat... De altfel, în 

negociere, nu luam proiectul dacă ne punea să plătim...  că au fost niște costuri și 

pe proiectare. Să aveți în calcul mâine, la ședința de lucru, privind dezbaterea 

bugetului cu liderii de grup ai formațiunilor politice și președinții comisiilor de 

specialitate și atunci când vă uitați la capitolele bugetare și Direcția Economică la 

fel, să vă bugetați și pe capitolul pe care l-ați votat astăzi... parte, integral sau parte... 

că ne vom trezi adus de la Capitală și ne uităm la el dacă nu îi găsiți loc sub bugetul 

local al Sectorului 5. Vă mulțumesc! Poate or să înțeleagă și domnii consilieri ce 

înseamnă aprobarea indicatorilor tehnico-economici și care este rolul acestor 

indicatori și unde ajungem și de fapt, tot la buget ajungem și la domnii consilieri. 

Dar asta-i altă chestie și valoarea reală se va bugeta atunci când ai obiectivul cu tot 

proiectul. Dacă au și indicatorii tehnico-economici aprobați în cadrul ședinței de 

Consiliu General al Municipiului București, trebuie să-i primim și pe ei o dată cu 

proiectarea. Dacă nu, lucrul acesta oate l-am afla dacă există sau nu indicatori 

tehnico-economici aprobați, dacă nu, trebuie să-l punem la viitoarea ordine de zi, 

proiect indicatori tehnici pentru... Au fost aprobați nu?  

 

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Da! Au fost aprobați!  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Ok, atunci e în regulă!  

 

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Domnul Ducuță vă poate lămuri! 

  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Oricum tot la dumneavoastră, iar domnii consilieri... iar inițiatorii grupului 

PNL-USR Plus, vă poate aduce lămuriri domnule director.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Da, inițiatorul în primul și în primul rând, este grupul PNL, domnule primar... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Am crezut că sunteți o coaliție! 
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Dl consilier Ducuță Alexandru 

Da, suntem o coaliție și este absolut normal așa cum am votat toate proiectele 

USR-ului și cine le inițiază, este normal să și le asume dânșii, la fel și noi. Da, și vă 

spun că întotdeauna grupul PNL și acum chiar îi mulțumesc colegului George 

Agafiței care și-a făcut toate temele, inclusiv cu actualizări și cu absolut tot. 

Singurul lucru pe care am vrut să-l aducem în sprijinul cetățenilor Sectorului 5, 

exact cum spunea domnul primar, Primăria nu va mai achita acele sume de 

proiectare, e vorba de câteva milioane de lei. Sunt semnificative, vă spun sigur! E 

un lucru bun pentru Sectorul 5 și așa cum a solicitat domnul primar, directorilor, 

dacă există proiecte care stau prin sertare, e bine și rugăm să ni le aduceți cât mai 

repede la cunoștință că noi, cei de la PNL vom iniția inclusiv proiect pentru Școala 

280, deci, exact ce s-a solicitat mai devreme. Fiindcă acolo, este o nebuloasă destul 

de mare și vom face și acest lucru. Totul este până la urmă în interesul copiilor și 

comunitatea are nevoie de aceste afterschool-uri.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Trecem la punctul 15 - Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 

de şedinţă al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni. 

Propuneri? 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Propun pentru funcția de președinte de ședință pe trei luni din partea PSD pe 

domnul Țigănuș Marian. 

 

Dl consilier  Zamfirescu Leonard-Niculae 

Grupul PNL propune pe doamna Claudia Pop. 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Grupul USR-Plus propunere pe domnul Vladimir Naciu. 

 

Dl Primar Popescu Victor-Cristian Piedone 

Noi suntem prea mici, nu propunem pe nimeni. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Domnul secretar vă rog să supuneți la vot în ordinea propunerilor.  

 

Dl Secretar General  Mănuc Florin 

Cine este pentru propunerea grupului PSD - Țigănuș Marian?  

Propunerea nu a obținut numărul suficient de voturi - 10 voturi pentru 

(Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină 
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Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru 

George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

Cine este pentru propunerea grupului PNL - Pop Claudia Ramona? 

Propunerea nu a obținut numărul suficient de voturi - 12 voturi pentru 

(Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George Cristian, Ducuță Alexandru, 

Mălăelea Daniel, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion,  Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu 

Leonard-Niculae). 

 

Cine este pentru propunerea grupului USR-Plus - Naciu Constantin 

Vladimir? 

Propunerea nu a obținut numărul suficient de voturi - 5 voturi pentru (Ioniță 

George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir 

și Roșca Iustinian) 

 

Nu a fost întrunit cvorumul cerut de Codul Administrativ, doamna Pop 

Claudia poate rămâne până la următoarea ședință de pe 4 mai 2021. 

 

Dl primar Popescu Victor-Cristian Piedone 

Doamna Pop Claudia Ramona rămâneți în continuare până la următoarea 

ședință. Are să fie pus pe ordinea de zi în ședința următoare până se va alege un 

președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni. 

Domnilor consilieri,  mâine avem o întâlnire, cu cei ce vor să participe, nu 

este obligatoriu, este doar o discuție normală între liderii de grup ai partidelor 

politice, președinții comisiilor de specialitate privind dezbaterea internă pe buget. 

Orice amendamente, orice discuții, nelămuriri pot avea loc mâine. Ca să nu facem 

circ  în cadrul bugetului. Acolo ne ducem învățați, votăm ce e împotrivă, ce pentru, 

ce tăiem... ne ducem fiecare cu orientarea politică și interesul fiecărui partid față de 

cetățeni. Suntem liberi să gândim... să faceți cum considerați. Iar ședința de pe 4 

mai, este stabilită la ora 15, astăzi veți primi convocatorul și ordinea de zi plus 

documentele... iar mâine în cadrul ședinței... Doamna Director Economic, mai 

sunteți aici? Vă rog să-i spuneți doamnei Director Economic că toți directorii sunt 

prezenți la ședință. În special doamna Director Economic să prezinte domnilor 

consilieri în detaliu, buget, cifre, notele de fundamentare pentru fiecare direcție. De 

fapt, o să le susțineți dumneavoastră domnilor directori. Nu avem o sală, nu este o 

ședință de consiliu, este o ședință de lucru. Să ne vedem în sala roșie, sus. O să 

facem o dezbatere, să vedem ce, cum și în ce fel... venim să dezbatem nu să votăm. 

Vă mulțumesc și vă doresc o după-amiază plăcută. 

 

Dna consilier Ștefănescu Raluca Georgiana 

Proces verbal încheiat azi 28 aprilie 2021. Membrii comisiei de numărare a 

voturilor au procedat la numărarea voturilor privind alegerea comisiei de analiză 
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privind repartizarea de locuințe. În urma numărării voturilor s-a constatat următorul 

rezultat: 

- Agafiței Gheorghiță – 7 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 1 vot nul 

- Iofciu Ion – 11 voturi pentru, 15 voturi împotrivă, 1 vot nul 

- Ilie Cătălin Andrei – 12 voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 1 vot nul 

 

Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor din data de 28.04.2021. 

Membrii comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărarea buletinelor de 

vot privind desemnarea consilierilor locali în consiliile de administrație pentru 

Grădinița nr. 178, Grădinița nr. 269 și Școala Gimnazială nr. 135. În urma 

centralizării și numărării voturilor s-a constatat următorul rezultat: 

- Danciu Ioan Bogdan – 22 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 1 vot nul 

 

Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor din data de 28.04.2021. 

Membrii comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărarea buletinelor de 

vot privind desemnarea consilierilor locali în consiliile de administrație pentru 

Colegiul Național Gheorghe Lazăr. În urma centralizării și numărării voturilor s-a 

constatat următorul rezultat: 

-     Ducuță Alexandru – 25 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 vot nul 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Vă mulțumim și vă doresc Sărbători fericite!. 

 

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 1625. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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