
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 04.05.2021 

          

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 2735/28.04.2021.  

Lucrările ședinței încep la ora 1511.  

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 ordinară a Consiliului Local din data 

04.05.2021. Vă doresc Hristos a Înviat! 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 - prezent 

11. Iofciu Ion - absent 

12. Ioniță George - prezent 

13. Kofod Helen-Daniela - prezentă 

14. Laslo Mihail-Cristian - prezent 

15. Lazarov Alexandru-Sebastian - prezent 

16. Matei Ion - prezent 
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17. Mălăelea Daniel - prezent  

18. Melnic Constantin-Ion - prezent 

19. Naciu Constantin-Vladimir - prezent  

20. Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru - prezent 

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. Doamna președinte, permiteți-mi, executivul retrage de pe 

ordinea de zi punctele 2, 3 și 4. La punctele 3 și 4, pentru o mai bună informare a 

dumneavoastră, până la următoarea ședință, vă vom prezenta în detaliu acest 

program, adică calendarul manifestărilor culturale ale Centrului Cultural și de 

Tineret “Ștefan Iordache” pe anul 2021, inclusiv aprobarea ghidurilor. În ceea ce 

privește comisia de analiză, avem un amendament depus și din partea domnului 

consilier Naciu, privind numărul membrilor din comisie și va reintra pe ordinea de 

zi cu amendamentul domnului consilier Naciu. Nu a fost pus în detaliu, așa că îl 

retragem până la ședința următoare. 

   

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București; 

5. 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; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Construcție parcare 

etajată P+2E, str. Bârcă nr. 2”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Construcție parcare 

etajată P+2E, Calea Rahovei nr. 327”; 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Parcare etajată P+3E 

cu zona de piață volantă  Șos. Alexandriei nr. 22-24, (str. Mărgeanului), Sector 

5, București”; 

9. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii profesionale de 

protecție a populației civile pentru montarea schelelor și a plaselor de siguranță 

anticădere la condominiile de raza administrativ-teritorială a Sectorului 5; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă 

în Sectorul 5”; 

11. Proiect de hotărâre privind implementarea Bugetării Participative în 

Sectorul 5 al Municipiului București „Tu decizi pentru Sectorul 5!”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii de asistență de 

specialitate precum și de consultanță în elaborarea și implementarea proiectelor 

finanțate din fonduri nerambursabile; 

13. Proiect de hotărâre privind înființarea „Comisiei Speciale de analiză, 

verificare si prevenire a CORUPȚIEI” în cadrul Consiliului Local Sector 5 

precum și a „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Speciale 

de analiză, verificare si prevenire a CORUPȚIEI”; 

14. Proiect de hotărâre privind auditarea și/sau (acolo unde nu sunt ambele 

posibile) servicii de verificare de legalitate a societăților la care Consiliul Local 

Sector 5 al Municipiului București este asociat unic sau majoritar, a instituțiilor 

subordonate Consiliului Local Sector 5 și pentru Direcțiile și Serviciile din 

subordinea Primăriei Sectorului 5, a Municipiului București; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a 

actului de transparență instituțională; 

16. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 

5, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a 

Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Brândușa” și a 

Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Castelul 

Fermecat”; 

17. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 

5, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a 

imobilului situat în Șos. Viilor nr. 44-50; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. 

Economat Sector 5 S.R.L.; 

19. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului 

Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni. 
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Prin urmare vă rugăm să votați ordinea de zi așa cum a fost citită.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Vă rog să-mi permiteți, doamna președinte. Scuzați-mă că v-am întrerupt. 

Pentru o normalitate, și pe viitor în afară de proiectele inițiate de către executivul 

primăriei Sectorului 5, aș vrea ca pe viitor să spunem că se lucrează prin toate 

grupurile politice la inițierea de proiecte de hotărâri. La punctul 10, inițiator este 

Agafiței Gheorghiță, membru al grupului PNL. La punctul 11 - domnul Roșca 

Iustinian, membru al grupului USR-Plus, punctul 12 - domnul Roșca Iustinian – 

USR-Plus, punctul 13 - domnul Roșca Iustinian – USR-Plus, la punctul 14 - domnul 

Roșca Iustinian – USR-Plus, punctul 15 - domnul Roșca Iustinian – USR-Plus, 

punctul 16 - inițiator Roșca Iustinian – USR-Plus și cam atât. Pe viitor, când vom 

da citire, ordinii de zi, în afară de executiv, cei care inițiază proiecte de hotărâri să 

fie și citați, atât pentru înregistrare audio, cât și pentru cetățenii Sectorului 5 care să 

constate că nu numai executivul lucrează pentru interesul cetățenilor, ci și 

consilierii aleși. Vă mulțumesc!   

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Supunem 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, Ilie Cătălin Andrei, 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 - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al 

Municipiului București. Dacă sunt discuții. Da, domnul Agafiței Gheoghiță.  

 

Dl consilier Agafiței Gheorgiței 

Bună ziua. Doresc să dau citire amendamentelor depuse de grupul PNL. O 

să trec tangențial prin ele ca să știm despre ce e vorba. Dorim să reducem 

cheltuielile cu tichete de vacanță, în valoare de 203.000 lei de la Administrația 
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Piețelor, Centrul Cultural Ștefan Iordache și de la Complexul Multifuncțional 

Sfântul Andrei. De asemenea, la bugetul primăriei am identificat tichete de vacanță 

de 10.000 lei. Vrem să reducem la Centrul Cultural cu 8.000.000 lei. Aș vrea să 

suplimentăm cheltuielile social culturale pentru asistența socială în caz de boli și 

invalidități cu 200.000 lei. La secțiunea de dezvoltare pentru învățământ, având în 

vedere proiectele din ședința anterioară, aș vrea să suplimentăm bugetul cu 

30.000.000 lei, iar în vederea implementării proiectului pentru bugetare 

participativă în Sector 5, aș vrea să suplimentăm bugetul cu 2.100.000 lei.  

Mai am o singură întrebare, dacă mă poate ajuta cineva. Nu am reușit să 

identific pe capitole și subcapitole în buget unde sunt trecute parcările care sunt pe 

ordinea de zi astăzi. La final, la transporturi, ok. Mulțumesc! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Pe scurt, pentru că au fost trimise consilierilor. Am identificat ca sursă de 

finanțare - cel de-al treisprezecelea salariu și bugetarea salariilor pentru posturi 

vacante pentru care, în discuția de joi sau de miercuri am stabilit că în caz de 

necesitate și de surplus financiar, o vom face în rectificare, iar acești bani de la 

salarii i-am alocat către DGASPC, spre creșe astfel încât să-i oferim cazurilor 

sociale. Pentru copii între 3-5 ani, vouchere pentru a putea duce acei copii în creșele 

private, să-i ajutăm astfel încât părinții să poată merge la treabă, să muncească. Asta 

începând din a doua parte a anului, din iulie. O altă parte din alocările din bunuri și 

servicii, am direcționat tot către DGASPC pentru construcția unei noi creșe, prima 

construcție a unei creșe în ultimii nu știu câți ani, mulți. E clar că bugetul nu ne 

ajunge, 6,5 milioane am propus, însă suntem convinși că nu vom duce la bun sfârșit 

în acest an bugetar această construcție, important e să demarăm procesul astfel încât 

anul viitor să construim efectiv. După care, am direcționat către școala nr. 280 

pentru proiectul despre care am vorbit, înălțarea sau construcția câtorva clase 

deasupra sălii de sport, 6 milioane – iar vorbim de un proiect multianual. Acum, 

segmentul de anul acesta – către Bugetarea Participativă, către școala nr. 150 – 

avem un șantier abandonat la un moment dat, când a venit DNA-ul. Ar trebui să 

refacem câteva lucrări, să conservăm ce am lucrat, ce am investit acolo și să 

protejăm copiii. 500.000 lei am propus pentru alocat pentru audit extern astfel încât 

să știm și noi ce se întâmplă în societățile în care noi, consilierii suntem acționari. 

Și nu în ultimul rând, avem depuse două proiecte de parcări pe structură metalică. 

Sunt în dezbatere publică pe site și am alocat 6 milioane anul acesta pentru 

începerea acestor lucrări, pentru partea de studiu de fezabilitate și proiectare. 

Acestea ar fi în mare proiectele pe care le susținem pentru bugetul local. 

Mulțumesc! 
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Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Mai avem un amendament al domnului Naciu, după care vom supune la vot 

toate amendamentele și intram în discuții libere.  

 

Dl consilier Naciu Vladimir-Constantin 

Bună ziua. Amendamentul pe care l-am făcut eu, vine în completarea 

amendamentului domnului Roșca Iustin. Prin această serie de amendamente, ne 

propunem păstrarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru Primărie, DITL, Poliția 

Locală și DGASPC la nivelul anului trecut. Deci, păstrăm cheltuielile cu bunuri și 

servicii la nivelul anului trecut cu actualizarea aferentă cu rata de inflație 

prognozată de Banca Națională a României care este de 3,4%. Eu am făcut niște 

calcule în cadrul acestui amendament – în cazul în care păstrăm cheltuielile de anul 

trecut se face loc sumei de 90.250.456,2 lei. Propun ca această sumă să fie alocată 

în conformitate cu ceea ce a menționat colegul meu Iustin Roșca, iar suma rămasă 

de 67.751.456,2 lei să fie alocată în capitolul “alte servicii” în domeniul locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării comunale, secțiunea dezvoltare, cheltuieli de capital, adică 

pentru reabilitări. Astfel suma alocată pentru reabilitări de aproape 16.000.000 lei, 

s-ar suplimenta cu 67,5 milioane lei. Sumele sunt aproximative, am avea 

135.750.000 lei pentru anvelopările blocurilor din sectorul 5. Aceasta este 

propunerea mea. Calculele sunt făcute! Și o precizare foarte importantă – reducerile 

nu se ating de salariile din cadrul autorității executive, DGASPC și Poliției Locale 

și nici nu se ating de cheltuielile cu investiții. Doar să facem cheltuieli cu 

chibzuință. Mulțumesc!  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Prin urmare vom supune la vot amendamentele. Votăm amendamentul care 

a fost susținut de către domnul consilier Agafiței Gheorghiță. Sunt mai multe și le 

luăm pe fiecare pe rând. Punctul 1, amendamentul 1.1 - La capitolul cheltuieli 

extrabugetare ”Învățământ+Administrația Piețelor+Centrul Cultural Ștefan 

Iordache+Complex Multifuncțional Sfântul Andrei” – Tichete de vacanță 

10.02.06 – se diminuează cu suma de 203.000 Lei. Vă rog să supunem la vot acest 

amendament.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

1.1 - La capitolul cheltuieli extrabugetare ”Învățământ+Administrația 

Piețelor+Centrul Cultural Ștefan Iordache+Complex Multifuncțional Sfântul 
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Andrei” – Tichete de vacanță 10.02.06 – se diminuează cu suma de 203.000 Lei 

nu a fost aprobat, obținând 13 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, 

Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Kofod 

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

Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian 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 3 abțineri (Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis Mircea-

Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 1, amendamentul 1.2 - La ”Primăria Sector 5, Bugetul de 

cheltuieli” - Tichete de vacanță 10.02.06 – se diminuează cu suma de 10.000 Lei. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

1.2 - La ”Primăria Sector 5, Bugetul de cheltuieli” - Tichete de vacanță 10.02.06 

– se diminuează cu suma de 10.000 Lei a fost aprobat cu 16 voturi pentru (Agafiței 

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

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, 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) 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 

Punctul 1, amendamentul 1.3 – La subcapitolul 67,10,03,30 – Centrul 

Cultural Ștefan Iordache – bugetul de cheltuieli, Titlul II bunuri și servicii cod 

20.01.09 – se diminuează cu suma de 8.000.000 lei. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

1.3 - La subcapitolul 67,10,03,30 – Centrul Cultural Ștefan Iordache – bugetul 
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de cheltuieli, Titlul II bunuri și servicii cod 20.01.09 – se diminuează cu suma de 

8.000.000 lei nu a fost aprobat, obținând 13 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, 

Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță 

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

Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Zamfirescu 

Leonard-Niculae), 3 voturi împotrivă (Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan) 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 

Punctul 1, amendamentul 1.4 – Partea a III-a ”CHELTUIELI SOCIALE 

CULTURALE” – subcapitolul ”Asigurări și asistență socială” – ”Asistență 

socială în caz de boli și invalidități” se suplimentează cu 200.000 Lei.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

1.4 - Partea a III-a ”CHELTUIELI SOCIALE CULTURALE” – subcapitolul 

”Asigurări și asistență socială” – ”Asistență socială în caz de boli și invalidități” 

se suplimentează cu 200.000 a fost aprobat cu 16 voturi pentru (Agafiței 

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

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, 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) și 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). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 1, amendamentul 1.5 – INVĂȚĂMÂNT 65,02 – SECȚIUNEA DE 

DEZVOLTARE – CONSTRUCȚII – se suplimentează cu suma de 30.000.000 lei 

pentru obiectivele de construcții următoare: Școala Gimnazială 127 –  amenajare 

afterschool cu 5 clase P+1E; Școala Gimnazială 134 – amenajare afterschool cu 

5 clase P+1E; Școala Gimnazială 103 – amenajare afterschool cu 8 clase P+1E; 
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Liceul Ion Barbu – amenajare afterschool cu 8 clase P+1E; Liceul Teoretic 

Ștefan Odobleja – Extindere corp nou de clădire P+3E. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

1.5 - INVĂȚĂMÂNT 65,02 – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – 

CONSTRUCȚII – se suplimentează cu suma de 30.000.000 lei pentru obiectivele 

de construcții următoare: Școala Gimnazială 127 –  amenajare afterschool cu 5 

clase P+1E; Școala Gimnazială 134 – amenajare afterschool cu 5 clase P+1E; 

Școala Gimnazială 103 – amenajare afterschool cu 8 clase P+1E; Liceul Ion 

Barbu – amenajare afterschool cu 8 clase P+1E; Liceul Teoretic Ștefan Odobleja 

– Extindere corp nou de clădire P+3E a fost aprobat cu 16 voturi pentru (Agafiței 

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

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, 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) și 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). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 1, amendamentul 1.6 – PRIMĂRIA SECTOR 5 – Titlul X ”Alte 

cheltuieli” – Acțiuni cu caracter științific și social cultural 59.22 – se 

suplimentează cu suma de 2.100.000 Lei in vederea implementării proiectului 

”Bugetare participativă în Sectorul 5”. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

1.6 - PRIMĂRIA SECTOR 5 – Titlul X ”Alte cheltuieli” – Acțiuni cu caracter 

științific și social cultural 59.22 – se suplimentează cu suma de 2.100.000 Lei in 

vederea implementării proiectului ”Bugetare participativă în Sectorul 5” nu a fost 

aprobat, obținând 11 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea Daniel, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și 
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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 5 abțineri (Cârlogea George-

Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Nicolaidis Mircea-Horațiu și 

Șerban Andrei-Bogdan). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Acum vom supune la vot amendamentul domnului Roșca Iustinian – grupul 

USR-Plus. Punctul 1, amendamentul 2.1 - Realocarea sumei de 13 milioane către 

Creșe DGASPC – 4.000 de vouchere sociale pentru susținerea copiilor în creșe 

private, începând cu luna iulie 2021. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

2.1 - Realocarea sumei de 13 milioane către Creșe DGASPC – 4.000 de vouchere 

sociale pentru susținerea copiilor în creșe private, începând cu luna iulie 2021 a 

fost aprobat cu 16 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea 

George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță 

George, 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) și 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). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 1, amendamentul 2.2 - Relocarea celor 6,5 milioane către investiții 

DGASPC S5 – Construcția unei noi creșe (Centru de îngrijire și educație 

timpurie) cu 130 -150 locuri. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

2.2 - Relocarea celor 6,5 milioane către investiții DGASPC S5 – Construcția unei 

noi creșe (Centru de îngrijire și educație timpurie) cu 130 -150 locuri a fost 

aprobat cu 16 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-
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Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, 

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) și 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). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 1, amendamentul 3 – Relocarea a 15 milioane pentru: 

1. Extindere școala 280 – 6 milioane 

2. Bugetare paricipativă TU DECIZI PENTRU SECTORUL 5 – 5 

milioane   

3. Renovări și lucrări de conservarea șantierului la Școala 150 – 0,5 

milioane 

4. Audit extern Primărie & Subordonate - 0,5 milioane 

5. Două parcări supraetajate structură metalică 6 milioane – studii 

fezabilitate și proiectare 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

2.3 - Extindere școala 280 – 6 milioane a fost aprobat cu 16 voturi pentru (Agafiței 

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

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, 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) și 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). 

 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

2.4 - Bugetare paricipativă TU DECIZI PENTRU SECTORUL 5 – 5 milioane nu 

a fost aprobat, obținând 11 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, 

Ducuță Alexandru, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea Daniel, Laslo 

Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian 
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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 5 abțineri (Cârlogea George-

Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Nicolaidis Mircea-Horațiu și 

Șerban Andrei-Bogdan). 

 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

2.5 - Renovări și lucrări de conservarea șantierului la Școala 150 – 0,5 milioane 

nu a fost aprobat, obținând 11 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, 

Ducuță Alexandru, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea Daniel, Laslo 

Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian 

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 5 abțineri (Cârlogea George-

Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Nicolaidis Mircea-Horațiu și 

Șerban Andrei-Bogdan). 

 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

2.6 - Audit extern Primărie & Subordonate - 0,5 milioane a fost aprobat cu 16 

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

Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, 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) și 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). 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Aici, dacă îmi permiteți, bineînțeles că suntem pentru parcări, asemenea 

obiective să se dezvolte în sector, numai că băgăm indicatorii tehnici înaintea celor 

economici? O să facem rectificări bugetare pentru toate parcările, inclusiv pe cele 

pentru care votăm astăzi sau nu indicatorii tehnici. Nu alocăm acum banii, o facem 

la rectificare. Noi am trecut de toate fazele astea, oricum venim cu parcările inițiate 

de executiv și cu ale dumneavoastră. Și când vom face o rectificare unitară, o facem 
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pentru toate parcările. Bineînțeles, votul vă aparține, v-am spus cum ar trebui să se 

întâmple pentru că v-ați contrazice singur domnule consilier când în ședințele 

anterioare când nu ați votat indicatorii pentru că voiați mai întâi bugetarea. Și 

atunci, facem indicatorii și la propunerile dumneavoastră, după care și eu 

executivul, și dumneavoastră domnilor consilieri vom vota rectificarea doar pentru 

parcări ca să putem băga în practică.    

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

(intervenție din sală fără microfon) 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu putem să luăm astăzi 6 milioane dintr-o parte. Puteați să puneți o altă 

cifră. Puteați să puneți o cifră simbolică. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

La jumătate, ca să avem să facem studiu de fezabilitate, fără proiectare. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Fără proiectare! E în regulă! 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Deci, rămâne doar studiu de fezabilitate cu suma de 3 milioane de lei. Să 

supunem la vot.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

2.7 - Două parcări supraetajate structură metalică 3 milioane – studii fezabilitate 

a fost aprobat cu 16 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea 

George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță 

George, 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) și 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). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 
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Bun! Am votat aceste amendamente. Acum trecem la amendamentele 

domnului Naciu Vladimir-Constantin: 3.1. Toate cheltuielile pentru bunuri și 

servicii (cod 20) aferente Autorităților executive se diminuează cu 

28,58988817%. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

3.1. - Toate cheltuielile pentru bunuri și servicii (cod 20) aferente Autorităților 

executive se diminuează cu 28,58988817% nu a fost aprobat, obținând 11 voturi 

pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ioniță George, 

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

Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), 

15 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

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

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

3.2. Toate cheltuielile pentru bunuri și servicii (cod 20) aferente Poliției 

Locale se diminuează cu 94,0963814%. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

3.2. - Toate cheltuielile pentru bunuri și servicii (cod 20) aferente Poliției Locale 

se diminuează cu 94,0963814% nu a fost aprobat, obținând 11 voturi pentru 

(Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ioniță George, Kofod 

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

Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), 

15 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

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

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 



15 
 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

3.3. Toate cheltuielile pentru bunuri și servicii (cod 20) aferente Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului se diminuează cu 

48,73555495%. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

3.3. - Toate cheltuielile pentru bunuri și servicii (cod 20) aferente Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului se diminuează cu 

48,73555495% nu a fost aprobat, obținând 11 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, 

Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea 

Daniel, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, 

Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), 15 voturi împotrivă 

(Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu 

Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov 

Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-

Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian).  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

3.4. Suma de 5.000.000 lei se alocă la Capitolul ASISTENŢĂ SOCIALĂ - 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 58+70+85) - CHELTUIELI DE 

CAPITAL (cod 71) - Construcţii, suma stabilită pentru aceste cheltuieli devenind, 

din 4.675.000 lei, 9.675.000 lei, majorarea urmând a fi alocată construirii unei 

noi creșe (Centru de îngrijire și educație timpurie), cu 130-150 locuri. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Aceasta nu a fost aprobat? A fost.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

OK. 3.5. Suma de 17.000.000 lei se alocă (rubricilor aferente) în vederea: 

a) extinderii Școlii nr. 280 – 7.000.000 lei; 

b) efectuării de lucrări specifice în cadrul șantierului de la Școala nr. 150 

– 1.000.000 lei; 

c) efectuării unui extern privind activitatea Primăriei și instituțiilor 

subordonate Consiliului Local Sector 5 (inclusiv societățile în care Sectorul 5 are 

participație majoritară) – 500.000 lei; 
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d) realizării (studii fezabilitate și proiectare) a două parcări supraetajate, 

din structură metalică – 7.500.000 lei. 

Și aceata a fost aprobat. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

3.6. Suma de 68.251.456,2 lei, rezultând din diminuările anterior 

menționate, se alocă la Capitolul ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE 

LOCUINȚELOR, SERVICIILOR ȘI DEZVOLTĂRII COMUNALE – 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+85) – CHELTUIELI DE CAPITAL 

(cod 71), suma stabilită pentru aceste cheltuieli devenind, din 67.998.610 lei, 

136.250.070 lei. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?  

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București, amendamentul 

3.6. Suma de 68.251.456,2 lei, rezultând din diminuările anterior menționate, se 

alocă la Capitolul ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE LOCUINȚELOR, 

SERVICIILOR ȘI DEZVOLTĂRII COMUNALE – SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE (cod 51+85) – CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71), suma 

stabilită pentru aceste cheltuieli devenind, din 67.998.610 lei, 136.250.070 lei nu 

a fost aprobat, obținând 11 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, 

Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, 

Mălăelea Daniel, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-

Ramona, Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), 15 voturi împotrivă 

(Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu 

Ioan-Bogdan, Găină Maria, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, 

Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Șerban Andrei-Bogdan și Țigănuș 

Marian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Prin urmare am votat amendamentele drept pentru care supun la vot 

proiectul... 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Ca și în anii anteriori bugetul a fost făcut în special pe cheltuieli cu personalul 

care sunt de 171 milioane și bunuri și servicii care sunt de 360 milioane. S-a depășit 

cu mult bugetul de anul trecut care am zis că a fost făcut unul faraonic, dar acum 



17 
 

acesta a întrecut orice măsură. Să ne mai spună executivul de ce a dispărut din buget 

Salubrizare Fapte și Infrastructura Fapte, pentru că nu le-am găsit acolo. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

În primul rând, cred că citiți din alte documentații. Nu dispare nimic. 

Bineînțeles că sunt bugetate. Ați avut perioada de consultări, sunteți consilier 

puteați să vă duceți la Direcția Economică. Dar doamna Director Economic, pentru 

domnul consilier, spuneți-i că nu au dispărut Salubrizarea Fapte. Da, sunt prevăzute 

sumele la bugetul local. Sunt la Infrastructură. Toate sunt prevăzute acolo. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Da, mulțumesc. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mai sunt discuții? Să vină toți colegii în sală. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu-i problemă, nu este pauză. Să supunem la vot. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Supunem la vot proiectul de hotărâre punctul 1. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Înainte să râdem, vă spun Hristos a Înviat! E bine că suntem într-un optimism 

total și într-o veselie. Să sperăm că și de acum încolo cetățenii să aibă aceeași stare 

ca și noi. Asta înseamnă că și amendamentele și bugetul vor fi în sprijinul și pentru 

cetățean. Asta considerăm noi cei de la Partidul Național Liberal. Am fost foarte 

atenți și am analizat împreună cu colegii mei din PNL acest buget. Nu este nici cel 

mai cel, dar nici cel mai cel. Este un buget care vine cu adevărat cu aceste 

amendamente cred că în sprijinul lor. Numai că noi aveam amendamente care 

recunosc că am fost luați puțin în offsaid fiind retrase punctele 2, 3 ,4, fiindcă am 

fi dorit... acolo am fi putut dezbate și să justificăm inclusiv de unde finanțăm. 

Întotdeauna când vii cu o rectificare, solicitare la buget trebuie să arătăm și sursa 

de finanțare. Eram pregătiți să arătăm și sursele de finanțare, motivat punctual, lucru 

pe care din păcate în momentul de față nu mai putem să-l facem... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Ba puteți să-l faceți domnule consilier. Noi astăzi am venit în fața 

dumneavoastră cu un proiect și un schelet cadru  acestui proiect de  buget, știți 

foarte bine că nu va scăpa acest buget de rectificare și știți foarte bine că vă aparțin 

și dumneavoastră inițiativele atunci când de exemplu le-am scos de pe ordinea de 
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zi punctele 2 și 3. Cu siguranță, aveam dubii raportat la finanțare și repet împreună 

cu parcările, cu Centrul Cultural, cu siguranță ne vom duce spre o rectificare. 

Necesitatea adoptării acestui buget astăzi știți prea bine este pentru funcționalitatea 

aparatului propriu, vor suporta modificări. Împreună cu dumneavoastră prin 

amendamentele și proiectele de hotărâre pe care le veți face. Și noi executivul vom 

veni cu câteva amendamente ulterioare la rectificarea de buget, important este ca 

astăzi avem un buget. Restul vom construi cum e mai bine pe parcursul 

următoarelor ședințe din următoarele luni.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

De data aceasta vă dau dreptate cu ce ați spus dumneavoastră, considerăm că 

în totalitatea lui bugetul trebuia făcut să nu mai avem o rectificare bugetară. 

Parcările așa cum nu le-am susținut, în continuare vom încerca  să le reanalizăm la 

rectificarea bugetară din tot acest timp. Dar cred că mai erau și alte discuții pe buget 

pe care le așteptam și de la colegii noștri inclusiv... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Doar într-o polemică prietenească v-aș răspunde că sunteți la guvernare și 

știți prea bine că inclusiv dumneavoastră veți modifica, ați rectificat și veți face 

propuneri de rectificari bugetare în cadrul bugetului de stat. Așa că una e 

previziunea și alta este ceea ce... 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Din partea Partinul Nașional Liberal, noi susținem în continuare 

suplimentarea bugetului cu 2.100.000 lei în vederea implementării bugetului 

Bugetare participativă în Sectorul 5, lucru pe care să-l facem în continuare. Condiție 

care... vom vota acest buget. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Este pe ordinea de zi astăzi... 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Am văzut... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu e problemă, la rectificare... odată ce este aprobat bugetul proiectul de 

hotărâre... sunt doi inițiatori, obligativitatea noastră este să le pune pe amândouă pe 

ordinea de zi. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Ca lider de grup al PNL-ului susțin inițiatorul, Agafiței Gheorghiță. 
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Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Să supunem la vot. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Punctul 1 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri 

și Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București cu 

amendamentele domnului Roșca și domnului Agafiței a fost adoptat cu 20 voturi 

pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, 

Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță 

George, Kofod Helen-Daniela, Lazarov Alexandru-Sebastian, Laslo Mihail-

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

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 6 abțineri (Agafiței 

Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-

Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae). 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Vă mulțumim pentru conștientizarea faptului că de astăzi Primăria Sectorului 

5 are un buget pe care în continuare dumneavoastră domnilor consilieri îl veți 

gestiona. Sunteți liberi să aduceți amendamente de câte ori considerați 

dumneavoastră inclusiv la proiectele de hotărâri care nu cred că vă veți opri aici și 

aș vrea să aveți cât mai multe proiecte de hotărâre ulterior putem veni și cu acest 

amendament. Mulțumesc în numele executivului și al cetățenilor Sectorului 5. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mulțumim. Punctul 5 - 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. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Menținem punctul de vedere de a supune atenției opiniei publice acest proiect 

important. Anveloparea este un domeniu important așteptat în sector, numai că 

aceste costuri am spus și repet ar trebui supuse atenției publice. Vă dau un exemplu 

că am votat bugetul acum. Ni s-a spus - nu contează indicatorii tehnici, nu au nicio 

legătură cu prețul. Uitați-vă în buget, indicatorii tehnici la parcări sunt egali cu 

valorile bugetate pentru parcări. Dacă nu au vreo legătură atunci cred că undeva am 

greșit. Deci, USR-Plus susține dezbaterea publică pe proiecte legate de anvelopare.  
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Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Ok, așa va fi domnule consilier. Supuneți la vot amendamentul domnului 

Roșca Iustinian - Punerea în dezbatere publică înainte de aprobarea indicatorilor 

tehnici. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Vă rugăm să supuneți la vot amendamentul domnului Roșca - Punerea în 

dezbatere publică înainte de aprobarea indicatorilor tehnici. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru acest amendamentul domnului Roșca? Abțineri? 

Împotrivă?  

Punctul 5 - 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, amendamentul 

Punerea în dezbatere publică înainte de aprobarea indicatorilor tehnici nu a fost 

aprobat, obiținând 11 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea Daniel, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și 

Zamfirescu Leonard-Niculae), 15 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Cardaș 

Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, 

Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 

Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Nicolaidis Mircea-Horațiu, 

Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Asta nu înseamnă - domnule Director de la Investiții, tot ce înseamnă 

reabilitare cu blocuri să nu fie supuse mai întâi dezbaterii publice de astăzi încolo. 

Ne prezentăm de acum în fața consiliului cu dezbaterea așa cum am făcut la 

proiectele de parcări.  E clar că în această dezbatere publică probabil se discutau 

,domnule consilier, indicatorii, nu....  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Indicatorii... ar fi important sursa de finanțare și în funcție de asta avem 

coeficient (intervenție din sală fără microfon). 

  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Ați înțeles domnule Director, respectuos, orice este legat de blocuri și e nou, 

mai întâi în dezbatere publică. 
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 5 - 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 20 

voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, 

Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 

Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru 

George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și  Zamfirescu Leonard Niculae) și 6 abțineri 

(Bîrsan Mihai, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Construcție parcare etajată P+2E, str. Bârcă nr. 2”.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Construcție parcare etajată P+2E, str. Bârcă nr. 2” a fost adoptat cu 15 voturi 

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

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

Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian 

Cârlogea George-Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan) și 11 abțineri (Agafiței Gheorghiță, 

Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea 

Daniel, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, 

Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiții ,,Construcție parcare etajată P+2E, Calea Rahovei nr. 327”. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 
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Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Construcție parcare etajată P+2E, Calea Rahovei nr. 327”.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Construcție parcare etajată P+2E, Calea Rahovei nr. 327” a fost adoptat cu 15 

voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-

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

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

Țigănuș Marian Cârlogea George-Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan) și 11 abțineri (Agafiței 

Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, 

Mălăelea Daniel, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-

Ramona, Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae). 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Parcare 

etajată P+3E cu zona de piață volantă  Șos. Alexandriei nr. 22-24, (str. 

Mărgeanului), Sector 5, București”. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Parcare 

etajată P+3E cu zona de piață volantă  Șos. Alexandriei nr. 22-24, (str. 

Mărgeanului), Sector 5, București” a fost adoptat cu 15 voturi pentru 

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

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

George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian Cârlogea 

George-Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Nicolaidis Mircea-

Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan) și 11 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan 

Mihai, Ducuță Alexandru, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea Daniel, 

Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii 

profesionale de protecție a populației civile pentru montarea schelelor și a 
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plaselor de siguranță anticădere la condominiile de raza administrativ-teritorială 

a Sectorului 5. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Din câte cunosc, obligația refacerii fațadelor deteriorate aparține 

proprietarilor de drept. Primăria doar autorizează desfășurarea acestor tipuri de 

lucrări. Și atunci ce treabă are cu organizarea de șantier? Să le punem noi schele? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu este organizare de șantier, e o prevenție la acele blocuri care încă nu au 

intrat în program sau nici măcar nu s-au înscris, cad efectiv bucăți de balcon. Doar 

la intrările în bloc sau acele tunele care se fac doar de protecție. Nu în toate, 

bineînțeles, unde sunt solicitări. Câteva fațade au fost un real pericol, chiar deasupra 

intrărilor în bloc. Acum ferească Dumnezeu dacă se întâmpla o nenorocire nu mai 

întreba nimeni a cui este... E mai bine să prevenim, decât să jelim. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Și costurile? Nu reiese din proiectul de hotărâre. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Păi, siguranța cetățeanului intră la noi. A, costurile? Costurile bineînțeles că 

vor fi supuse în atenția dumneavoastră. Noi aprobăm acum o intenție de siguranță. 

Sunt două care s-au pus, pe Calea Ferentari, la vizavi de blocul care a luat foc și cel 

de la Vadul Nou. Acelea nu sunt costuri, sunt oameni de bine, constructori care nu 

lucrează în sectorul 5, dar au văzut materialele și pericolul și au arătat 

disponibilitatea. Lucrurile acestea nu se vor întâmpla dacă mai apar 5-6 locații de 

acest gen.  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Probabil e firma care i s-a aprobat contractul. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu, nu, nu ați înțeles. Am spus și subliniez: firmele care au spus aceste 

schele, nu au contract cu Primăria Sectorului 5. Poate este o relație directă sau poate 

sunt oameni de bine. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Având în vedere că ați fost lămurit, domnule consilier, supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii 

profesionale de protecție a populației civile pentru montarea schelelor și a 

plaselor de siguranță anticădere la condominiile de raza administrativ-teritorială 

a Sectorului 5  a fost adoptat 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, Ilie Cătălin Andrei, 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 

Mulțumim! Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Bugetare participativă în Sectorul 5”. Domnul Țigănuș, vă rog frumos! 

 

l consilier Țigănuș Marian 

Lămuriți-mă și pe mine, văd două proiecte de hotărâri, cam cu același obiect. 

Diferența este între bugetarea lor. Unul este cu 2.100.000 lei... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Și titulatura.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Și titulatura, da. Iertați-mă! Nu este măcelărie, este magazin de carn.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Corect! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu văd care este sensul... care este eficiența să votăm două proiecte, având 

același obiect. Nu prea înțeleg. Poate, cei doi neuroni, pe care încă îi posed, nu se 

lipesc, dar nu putea să fie un singur proiect? Pe o colaborare? 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Obligativitatea executivului, fiind doi inițiatori, cu titulatură diferită, aici 

scrie „Tu decizi pentru Sectorul 5!”, e adevărat, cu sursă, cu finanțare diferită, 

executivul avea obligația să pună pe ordinea de zi.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 
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Dar, Doamne ferește, eu nu am negat această... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Acum, vom vedea prin votul dumneavoastră face din două una, iese una. Nu 

au cum să iasă amândouă, efectiv.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu văd... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

În primul rând, mă bucur că P.S.D. va vota acest proiect.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Să credeți dumneavoastră!  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Atunci de ce ați întrebat? 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Ca să mă lămuresc.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am înțeles! Deci, P.S.D. nu va vota acest proiect. Pentru grupul U.S.R.-Plus 

nu este important inițiatorul. Important este proiectul și, în primul rând, dacă vă 

uitați, în proiectul nostru este o prevedere pe care să o parcurgem pe patru ani. 

Procente, astfel încât, în următorul mandat, să avem în fiecare an, în creștere, 

comunicarea cu comunitatea. Deci, ele au fost propuse în momente diferite. Noi l-

am depus în decembrie și am așteptat până acum. Colegii l-au depus luna trecută și 

a intrat pe ordinea de zi. Chiar nu are importanță cine este inițiatorul. Important este 

să susținem comunitățile, să vină cu idei. Mulțumesc! 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Mulțumim colegilor că ne propun să unim proiectele. Nu putem să unim două 

proiecte din două grupuri diferite. Exact cum v-a zis colegul meu, de la U.S.R.-

Plus, este un proiect pe patru ani. Noi avem un proiect cu o sumă stabilită clar și... 

putem să spunem că este un proiect pilot. Vă garantăm că, dacă la anul, acest proiect 

va fi un foarte bun, vom solicita executivului bugetarea lui cu o sumă mult mai 

mare.  

Important este, din punctul nostru de vedere, vedem că ar trebui ca un fel de 

proiect pilot, din punctul de vedere al colegilor de la guvernare este un proiect deja 

gândit pentru următorii patru ani. Deja îl văd ca o reușită. Și eu îmi doresc să fie o 
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reușită și să îl bugetăm, la anul, cu o sumă poate cu mult mai mare. Asta înseamnă 

ca vor veni proiecte de la cetățeni foarte bune. Sperăm să vedem că și cetățenii 

Sectorului 5 se implică. Eu am mare încredere că cetățenii Sectorului 5 se implică 

în administrația locală și au șansa prin această bugetare participativă. Ăsta este 

punctul nostru de vedere. 

Iar, ca să unim nu o să vă spunem dumneavoastră niciodată să faceți un 

proiect comun cu alt partid sau cu o alianță, etc. Va veni sigur, din partea grupului 

dumneavoastră, și exact cum a zis și colegul de la U.S.R. ei au depus, nu știu exact, 

decembrie-ianuarie , nu știu când... 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Noiembrie. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Noiembrie. Noi am vrut, în mod expres, să încercăm sub formă de proiect 

pilot și l-am depus, au intrat amândouă. Mă bucur că au intrat amândouă. Până la 

urmă nu contează, important este ca unul dintre ele să treacă. Din punctul nostru de 

vedere. Iar eu, merg în continuare pe proiectul colegului meu, Gheorghe Agafiței.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Iertați-mă că sunt insistent! Deci, înțeleg așa, să mă lămuriți și pe mine: vom 

avea două bugete, două comisii formate din consilieri locali și din funcționari din 

aparatul de specialitate. Din câte am văzut eu, în regulament, sunt vreo opt într-o 

parte și vreo șase sau cinci în altă parte, câte grupuri politice sunt. Și de asemenea, 

vom avea două platforme? Sau una? O singură platformă, domnule Ducuță? Sau 

două? Că nu înțeleg!  

Deci, cetățenii vor depune aceste proiecte pe platformă electronică. E 

adevărat că se prevede că pot și în format fizic. Cum se face distincția? Una pentru 

o hotărâre? Alta pentru altă hotărâre? Cine face: care este a U.S.R.-ului? Care este 

a liberalilor?  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Votul dumneavoastră, de astăzi, a întregului consiliu, va hotărî care va fi 

bună, care nu va fi bună, sau niciuna. Dar, în ansamblu... 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Eu întreb cum se vor împărți.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Păi, dacă rămâne una se împarte numai la una.  
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Dl consilier Țigănuș Marian 

Deci, domnule Primar! Un cetățean propune... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Eu am înțeles, domnule Țigănuș. Aveți perfectă dreptate! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

...să se facă un parc în Mărgeanului. Da? La care comisie merge? A P.N.L.-

ului sau a U.S.R.-ului? Ca să știm! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Corect! Aveți dreptate! Până la urmă vine la Primărie.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Vă lămurește domnul Ducuță! 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Fiindcă am trecut de sărbătorile pascale și să rămânem în aceeași stare de... 

cât de cât... se pare că domnul Țigănuș va fi sigur propunerea P.S.D.-ului pentru 

președinte de ședință și sper să nu monopolizați, atunci când veți fi președinte de 

ședință, microfonul, cum ați făcut-o acum.  

Ca să îi răspund onorabilului meu coleg, da, și reamintesc că mai devreme 

am votat amendamentele la buget, niciunul dintre cele două proiecte nu au fost 

bugetate. Bănuiesc că dacă va trece unul va urma să fie bugetat în rectificarea 

bugetară. Fiindcă niciunul dintre cele două proiecte nu au fost bugetate. Corect, 

domnule Primar? 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Corect! V-am și spus.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Deci, dacă noi vom decide ca unul intre ele sau amândouă, abia atunci vom 

stabili și cred că aveți timp, inclusiv și colegii de la P.S.D., să se gândească care 

dintre cele două sunt bune vor vota rectificarea sau nu vor vota rectificarea bugetară 

în momentul în care va apărea.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mulțumim! Prin urmare să trecem la vot, stimați colegi. Domnule secretar? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
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 Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Bugetare 

participativă în Sectorul 5” a fost adoptat cu 16 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, 

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

Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, 

Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop 

Claudia-Ramona, Roșca Istinian, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-

Niculae) și 10 voturi împotrivă (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).  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mulțumim! Punctul 11 - Proiect de hotărâre privind implementarea 

Bugetării Participative în Sectorul 5 al Municipiului București „Tu decizi pentru 

Sectorul 5!”.   

Dacă sunt discuții? Dacă nu, să trecem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Punctul 11 - Proiect de hotărâre privind implementarea Bugetării 

Participative în Sectorul 5 al Municipiului București „Tu decizi pentru Sectorul 

5!” a fost adoptat cu 11 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

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

Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Istinian și 

Zamfirescu Leonard-Niculae), 10 voturi împotrivă (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) și 5 abțineri (Cârlogea George-

Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Nicolaidis Mircea-Horațiu și 

Șerban Andrei-Bogdan). 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii de 

asistență de specialitate precum și de consultanță în elaborarea și implementarea 

proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. Dacă sunt discuții? Vă rog 

frumos, domnule consilier! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Deci, prima întrebare: fondurile nerambursabile europene, bănuiesc? Nu?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Da! Poate vine Canada și spune că ne alocă niște bani. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Bun! Din câte cunosc eu... din fonduri internaționale, sau globaliste. Hai să 

le luăm globaliste că e un termen la modă. E șic! 

Din câte cunosc eu, la nivelul aparatului de specialitate al Primarului există 

o direcție... domnule Primar, dacă mă înșel, vă rog să mă contraziceți! Există o 

direcție de atragere a fondurilor europene. Pentru ce îmi mai trebuie consultanță? 

Ca să plătim bani? Eu știu că această direcție funcționează, elaborează proiecte. Ce 

asistență de specialitate?  

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Câte proiecte s-au atras în mandatul trecut? 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Destule! 

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Eu zic că spre zero! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Ce vorbiți, domnule?  

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Ia ziceți? Mai mult de 10.000.000 de euro?  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Deci, când s-a venit în 2016 pe administrația veche. Serviciul Proiecte 

Europene știți câți funcționari aveau? Unul! Care se ocupa de asociații de locatari. 

Nu avea nicio treabă cu fondurile europene. Da? Eu știu că sunt proiecte în curs de 

vreo 8.000.000 de euro, dacă nu mă înșel.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Aproximativ.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Cu aproximație. Nu rețin cifrele că eu sunt jurist, nu sunt matematician. Da? 

Deci, s-au făcut.  

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

8.000.000 de euro în patru ani? Sunt bani de țigări! 
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Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu! Gândiți-vă, ca să creezi o structură nouă îți trebuie ceva timp, ca să 

realizezi și coeziunea, că doar nu scoți iepurele din joben. Presupune o anumită 

specializare. Dacă nu mă credeți, verificați! 

Deci, încă o dată, pentru ce îmi trebuie asistență externă când am servicii de 

specialitate? Ca să cheltuim bani? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Îmi aduc aminte că s-a relansat serviciul fondurilor europene cu ruda unor 

consilieri P.S.D. care... în fine... da!  

Dacă îmi permiteți, domnilor, în primul rând, acest proiect de fonduri 

europene și de consultanță a rezultat în urma discuției cu această comisie, care este 

formată, sau ar trebuie să fie din patrusprezece oameni, sunt șapte. Sau șase, mi se 

pare, că o fată ne-a părăsit de curând, la începutul anului.  

Deci, dacă știți bine, avem nevoie, nu numai să adoptăm, să scriem proiecte, 

cât și să le implementăm și este foarte riscant dacă nu o facem în termen. Putem 

pierde finanțarea!  

Al doilea rând, avem în bugetul pe care tocmai l-am votat 244.000 mii lei, 

ceea ce înseamnă 25% din total buget. Depindem de acest indicator! Este absolut 

nevoie să urgentăm acest lucru. În luna iunie se vor deschide câteva linii de creditare 

pentru care noi, în momentul acesta, din aprecierea mea nu suntem pregătiți.  

Consultanță, domnule Țigănuș, am luat și pentru achiziții, cu toate că avem 

departament, de foarte bună calitate. Nu vreau să dau nume.  

Și atunci, întreb, de ce nu sunteți de acord ca aceste fete de la departamentul 

de fonduri europene să fie ajutate? Vi se pare că, cumva, ducem în altă direcție 

aceste achiziții? Eu sunt primul împotriva achizițiilor, dar este nevoie. Și suma nu 

cred că este un capăt de țară pentru buget. Mulțumesc! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Punctul 12 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii 

de asistență de specialitate precum și de consultanță în elaborarea și 

implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile a fost adoptat cu 

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

Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Kofod 

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

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

Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 voturi împotrivă 

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

Melnic Contantin Ion, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

  

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 13 - Proiect de hotărâre privind înființarea „Comisiei Speciale de 

analiză, verificare si prevenire a CORUPȚIEI” în cadrul Consiliului Local 

Sector 5 precum și a „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei 

Speciale de analiză, verificare si prevenire a CORUPȚIEI”.  

 Dacă sunt discuții? Domnule Țigănuș?  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Trei considerente pentru care nu suntem de acord.  

Deci, unul dintre primele lucruri care se învață în facultatea de drept la teoria 

generală a statului se vorbește despre ierarhia actelor normative care începe cu: 

legea fundamentală - Constituția, legi ordinare și așa mai departe, toate actele emise 

de organele puterii de stat centrale, locale. Există o ierarhie și există principiul ca 

actul de rang inferior să nu fie contra actului de rag superior. Cu privire la corupție, 

care a devenit un laitmotiv în societatea noastră, ea este... combaterea corupției este 

foarte bine reglementată. Există lege specială, există organisme specializate: 

Direcția Națională Anticorupție și Direcția Generală Anticorupție.  

Deci, nu văd cum ne-am putea substitui sau a aroga niște competențe care nu 

prea sunt pe lege.  

A doua problemă: pentru cultura organizațională a unei instituții sistemul... 

cum am citi eu regulamentul, nu face decât să încurajeze delațiunea. Metoda asta a 

fost folosită cam de două organisme așa, în istorie, chiar trei: una se numea Gestapo, 

a doua se numea KGB, a treia a fost la noi și nu o mai numesc.  

Deci, ce vom face, în cazul în care, unui funcționar nu îi place de director? 

Că nu are ochi frumoși, că nu îi stă bereta sau nu are beretă și vine la comisia noastră 

și zice „Domne, e corupt! L-am văzut eu că a luat...”, „Ce a luat?” 

Deci, nu cred că este o astfel de comisie, care nu are competențe, și care ar fi 

finalitatea? Din mica mea experiență în materie de aplicare a legii, în general, actele 

de corupție pot și demonstrate în instanță prin flagrant (doamna Pop mă poate 

contrazice, dar nu cred), prin flagrant sau prin mărturii.  

Mă îndoiesc că Comisia are instrumentele necesare să facă o investigație 

completă și relevantă prin care să sesizeze, iar, în al treilea rând, un al treilea 

considerent, din câte îmi aduc eu aminte, există un plan de combatere a corupției 

elaborat de către Ministerul Dezvoltării cam prin 2017, care e valabil până prin 

2023 sau până în 2024, în care era delegat un funcționar, iar fiecare direcție trebuia 

să completeze niște programe de integritate, șamd. Domn’ primar, nu cred că mă 

înșel cu privire la asta. Deci, nu văd de ce, iertați-mă!  
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Dl consilier Roșca Iustinian 

În primul rând Comisia se poate înființa conform Codului Administrativ și 

este perfect legal. În al doilea rând, Comisia nu pedepsește! Nu duceți discuția în 

altă parte! Comisia poate să constate niște lucruri sau nu. Eu nu am fost în perioada 

aia și nici nu lucram cu surse de informații. Noi lucrăm cu avertizori de integritate 

și acum și legea prevede așa ceva. Cunoașteți asta, da? Sau pe surse... 

În al treilea rând, ne spuneți despre un plan al Ministerului. Domnule 

consilier, erați viceprimar când ați votat strategia anticorupție a Primăriei  

Sectorului 5. Ar fi trebuit la asta să faceți referire și să vă uitați puțin cum s-a 

implementat.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Deci, strategia s-a făcut pe baza acelui plan. Circulă o vorbă: dacă vrei să 

îngropi o problemă mai crează o comisie!  

 

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Supunem la vot proiectul!  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul 13 - Proiectul de hotărâre privind înființarea „Comisiei Speciale 

de analiză, verificare si prevenire a CORUPȚIEI” în cadrul Consiliului Local 

Sector 5 precum și a „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei 

Speciale de analiză, verificare si prevenire a CORUPȚIEI” nu a fost adoptat, 

obținând 11 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, 

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

Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian 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 5 abțineri (Cârlogea George-Cristian, 

Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban 

Andrei-Bogdan). 

 

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind auditarea și/sau (acolo unde nu 

sunt ambele posibile) servicii de verificare de legalitate a societăților la care 

Consiliul Local Sector 5 al Municipiului București este asociat unic sau 

majoritar, a instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 5 și pentru 
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Direcțiile și Serviciile din subordinea Primăriei Sectorului 5, a Municipiului 

București. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind auditarea și/sau (acolo unde nu 

sunt ambele posibile) servicii de verificare de legalitate a societăților la care 

Consiliul Local Sector 5 al Municipiului București este asociat unic sau 

majoritar, a instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 5 și pentru 

Direcțiile și Serviciile din subordinea Primăriei Sectorului 5, a Municipiului 

București nu a fost adoptat, obținând 11 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan 

Mihai, Ducuță Alexandru, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea Daniel, 

Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

Iustinian 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 5 abțineri (Cârlogea 

George-Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Nicolaidis Mircea-

Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan). 

 

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de 

îmbunătățire a actului de transparență instituțională. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de 

îmbunătățire a actului de transparență instituțională a fost adoptat cu 16 voturi 

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

Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, 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) și 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). 

 

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 
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Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General 

al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 

5, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a 

Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Brândușa” și a 

Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Castelul 

Fermecat”. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dacă îmi permiteți, la acest punct și la următorul... suntem și am spus, mai 

ales cu cantina de pe strada Veseliei colț cu Ferentari, să o luăm în administrare, 

dar nu ni s-a spus... Nu, nu, asta e cea de pe Viilor, mă scuzați. La proiectul 16, nu 

știm costurile preluării, dar este o solicitare către Consiliul General urmând... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Din informarea pe care am avut-o cu Primăria Municipiului București, 

costurile se ridică undeva la 8-9 mii de euro pe lună. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu sunt bugetate, urmează tot așa, dacă atunci când Consiliul General îl va 

da în administrare să facem rectificare dacă le vom lua. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

În discuțiile avute la nivelul Primăriei, ele sunt suportabile cu acest buget. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Pe bugetul nostru sau al lor?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Pe bugetul care s-a aprobat astăzi ele sunt... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Suportabile!  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Da! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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Nu, nu, vine ceva plus... la Direcția de Asistență Socială e puțin... cifra exactă 

acolo. Deci, executivul, dacă îmi permiteți, ar face un amendament, suntem pentru 

preluare cu specificația că în aceste trei, la Brândușa, Centru de Îngrijire pentru 

copii 0-3 ani, Castelul fermecat, să beneficieze locuitorii Sectorului 5 și să avem o 

informație pe care să o punem la dispoziție atunci, dacă Consiliul General o va 

aproba. Cuantumul, înainte să o punem pe ordinea de zi, pentru că dacă nu va 

suporta bugetul, sau nu veți aproba, suntem de acord să... e adevărat, suntem în 

deficit, nu știu dacă astăzi s-au făcut aceste anchete, dacă copiii aflați la Castelul 

fermecat sau Brândușa, dacă sunt locuitori ai Sectorului 5.  

 

Din sală 

Nu sunt! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu sunt! Amendamentul ăsta ar trebui să fie... noi preluăm de la bugetul 

local, dar pentru plătitorii de taxe și impozite din Sectorul 5.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu putem pune condiții! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Păi, cum să nu pun condiții! Acum nu, dar dacă ajunge la noi domnule 

consilier! Deci, amendamentul executivului este să... 

 

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Domnule consilier Nicolaidis, vă rog să faceți acest amendament în numele 

grupului pe care îl reprezentați, pentru că nu poate face domnul primar 

amendamente. 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Vizavi de acest proiect, ar trebui ca beneficiarii acestor creșe să fie strict 

copiii din Sectorul 5.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dacă vom prelua! 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Dacă nu se dă în administrare... 

  

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Să trecem la vot! 
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Dacă este un copil din altă parte ce face îl dăm afară?  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Păi, atunci nu le luăm! Eu nu pot să iau un copil care stă la Dămăroaia sau în 

Sectorul 1 și să-l plătesc cu taxele și impozitele... pentru că altfel ne ducem în... 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Și în regulamentul creșelor, se scrie clar că beneficiază locuitorul din 

Sectorul 5.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Acum, este liber la tot Bucureștiul... Noi trebuie să pregătim, pentru că și 

atunci când cei de la Capitală ni le vor da, să înțeleagă că nu-i preluăm cu copiii ăia 

de la Dămăroaia. Luăm doar cu copiii din Sectorul 5. 

 

Din sală 

Corect!  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Domnule primar, propunem retragerea proiectului până se va lămuri treaba. 

Trebuie să se documenteze cine sunt cum sunt acolo. Dumneavoastră aveți perfectă 

dreptate trebuie să fie din Sectorul 5.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Retragere nu, poate amânarea lui!  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Sau amânarea lui! Să se documenteze bine... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Faceți propuneri eu nu pot să fac propuneri!  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Acum mă văd obligat și trebuie să recunosc că domnul primar și domnul 

viceprimar au dreptate în totalitate. Are dreptate și domnul viceprimar. Cu adevărat 

susțin, și grupul PNL susține amendamentul. Doar copiii din Sectorul 5 fiindcă aici 

e vorba de bugetul Sectorului 5. Pe această cale, sper că și la nivelul Capitalei, se 
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va vota cât mai curând bugetul. Dacă trece bugetul Capitalei, nu cred că ne vor da 

aceste grădinițe fiindcă sunt sigur că, mai ales partidul care are cei mai mulți 

reprezentanți în Consiliul General nu-i vor da... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Pentru o înțelegere efectivă și pentru studiul aprofundat al acestei preluări de 

patrimoniu, pentru că e un patrimoniu pe care îl luăm de la Capitală și ni-l asumăm 

noi, la buget, costurile de întreținere cum vrea domnul consilier nu sunt un capăt de 

țară. Important e să nu preluăm și cu obligativitatea, locatarii ... decât locuitorii 

Sectorului 5.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

De acord, numai că suntem puși într-o situație în care am refuzat niște copii. 

Acei copii chiar nu au nicio vină. Mai ales din cauza adresei sau anumitor lucruri 

și pentru asta cred că totuși ceva nu se leagă. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Se va găsi o soluție! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Se găsește o soluție! De aia spun, nu-mi pot permite să vă propun, dar soluția 

e doar până la următoarea ședință, să punem... se poate amâna întregul proiect... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Asta este... administrator acum, el poate transfera... noi trebuie să vedem dacă 

se poate așa și vă mai spun un lucru: aceste creșe sunt în pandemie acum... imediat 

ce trece pandemia vom avea locuri în creșe. 

 

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Solicitați amânarea acestui proiect! Atunci să reluăm amendamentul 

domnului consilier Nicolaidis și-l supunem la vot.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 16 - Proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul 

General al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială 

a Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local 

Sector 5, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

5 a Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Brândușa” și 
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a Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Castelul 

Fermecat”, amendamentul beneficiarii acestor creșe vor fi doar copiii din 

Sectorul 5 a fost aprobat cu 16 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, 

Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin 

Andrei, 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 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). 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dacă vreți să mai repetați o dată vă rog amendamentul domnului Nicolaidis, 

să fie clar. 

 

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Amendamentul domnului Nicolaidis să fie acest proiect doar pentru cetățenii 

din acest Sector.  

 

Din sală 

Legal așa este!  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Votăm ceva ce este legal!  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
  Aici are dreptate, nu putem vota momentan, pentru că facem discriminare 

pentru că nu este în patrimoniul nostru.  

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Se vor stabili niște prescripții tranzitorii... 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Vom vedea la timpul respectiv! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Exact! Atunci se votează și amendamentul domnului Țigănuș cu amânarea 

după care, votarea proiectului în sine.  
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Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Amendamentul domnului Țigănuș cu amânarea proiectului.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

S-au făcut două amendamente și le votăm. S-a votat primul și acum urmează 

proiectul în sine.  

 

  Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Și acum să votăm proiectul în sine, cu amendamentul.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnule Țigănuș, ca să nu se interpreteze, că este legal, că nu este legal, este 

amânare, nu este amânare, proiect, amendament, să punem noi... nu avem încă în 

patrimoniu această locație. S-au supus la vot cele două amendamente după care, 

acum votul final, acest proiect trece sau urmează, eu știu, să fie respins sau... 

 

Din sală 

S-a votat amânarea!  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Lămuriți-mă și pe mine domnule secretar, ce înseamnă amânare! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Amânarea se poate aproba atunci când proiectul necesită o informare 

suplimentară conform Codului Administrativ, când ai nevoie să te documentezi mai 

mult poți să amâni proiectul pentru următoarea ședință.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Cine are drept de inițiativă? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Inițiatorul are dreptul să retragă, iar amânarea este votul în ansamblu. 

   

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Poate fi și la propunerea consilierilor și la propunerea secretarului.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu neapărat, aici amânarea înseamnă bună intenție, nu neapărat respins sau... 

e o  intenție. Nu consilierii sau cei care sunt în drept să voteze.  



40 
 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Tema de fond a proiectului! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Încă nu au aprofundat, credeți-mă și vă spun eu, n-am înțeles astăzi... 

Domnii consilieri care au încă dubii, își rezervă dreptul să voteze ca atare. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Articolul 139, alin. 2: dacă în urma dezbaterilor din ședința Consiliului 

Local, se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, la 

propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali și cu acordul 

majorității consilierilor locali prezenți, președintele de ședință retransmite 

proiectul de hotărâre în vederea reexaminării de către inițiator și de către 

compartimentele de specialitate.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Care este fondul acestui proiect?  

 

Din sală 

Un imobil! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vorbim dacă se închid sau nu se închid geamurile și propunem amânare! Nu 

dacă regulamentul sau grila pe care o facem noi pentru creșe... asta-i ulterior. În 

momentul în care vom avea acceptul Capitalei, vom discuta despre cine. Fondul 

problemei este transferul imobilului. Oameni buni, vă aduc aminte că la 31 martie, 

am pierdut aproape 1 milion de euro, pentru că n-am avut spații în care să facem 

proiect. Dar nu e vina noastră! Asta a determinat să ajungem acolo! A respinge 

acest proiect, e dreptul fiecăruia! Dacă cumva, eu vă spun așa, prin absurd, dacă 

cumva bugetul Capitalei nu are bani alocați, îndeajuns, pe cine cade sarcina acestor 

76 de copii? Nu pe Sectorul 5, cumva?  

 

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu, domnule consilier, din păcate, aici v-aș putea contrazice. Cum bugetul 

Sectorului 5, aparține doar Sectorului 5, astăzi când vorbim, acest imobil se află 

bugetat în bugetul Primăriei Capitalei. Noi degrevăm de o cheltuială, nu putem 

asuma responsabilitatea, mai ales, cum ați spus mai devreme, locatarii acestui 

centru sunt din tot Bucureștiul pentru că e administrat de bugetul... 
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu poate proba nimeni, sunt presupuneri... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu știu! Am presupus și eu la fel, citez din ce ați spus dumneavoastră.  

Domnule, nu e mai bine să votăm ceva în cunoștință de cauză? După părerea 

mea, adică există intenția... Domnule consilier, dacă nu v-ați dat seama, intenția 

tuturor este de a lua acest imobil. Dar nu ne putem crea nici responsabilități, pentru 

că bugetul capitalei și l-au împărțit și îl vor împărți cum consideră domniile lor. 

Bugetele Sectoarelor 1-6, împarte fiecare Consiliu Local așa cum consideră 

Consiliile Locale. Deci, nu este o preluare a responsabilității, este un ajutor de fapt, 

pentru că eu presupun o degrevare de anumite valori date către sectoare astăzi aflate 

doar pe raza teritorială a sectorului 5 și probabil și la alte sectoare s-au putut face 

asemenea propuneri de a prelua aceste... Este normal dacă tot poți să administrezi 

și îți permite bugetul, să le ai și în responsabilitate, dar nu putem să avem 

responsabilitatea la ce astăzi nu ne aparține. Vrem, suntem bine intenționați, cel 

puțin eu, ca reprezentant al executivului vă spun că mi-aș dori și îmi doresc și v-am 

făcut propunerea să luăm spațiile verzi de la Capitală, să luăm străzile fără pământ 

care sunt administrate de ei și funcționează... Așa și aceste clădiri care funcționează 

astăzi în Sectorul 5 și cele pentru care ați făcut dumneavoastră inițierea proiectului 

și aici și la cel cu cantina socială sunt benefice pentru Sectorul 5. Haideți să le 

măsurăm, eu zic că până la următoarea ședință eu propun, dumneavoastră decideți, 

să le punem corect, pentru că nu cred că sunt astăzi în purgatoriu. Bugetul de la 

Capitală este cu siguranță astăzi când am vorbit, ele sunt deja bugetate, nu sunt sigur 

că ei ni le vor da nouă. Cu siguranță că sunt bugetate până la sfârșitul anului.  Dar 

asta nu înseamnă că dacă noi le vom vota, le vom prelua și se va degreva bugetul 

Capitalei și se va încărca bugetul nostru. Nu este o sumă colosală, mai ales că este 

vorba de destinația finală care este o chestie lăudabilă.   

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Fondul problemei, că de asta am intervenit și după care mă retrag, este 

imobilul, nu creșa.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Aici nu ai cum să le schimbi destinația! Pentru că putem să luăm imobil și 

după care să facem eu știu ce... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nici măcar nu avem garanția că le primim!  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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Corect! Cum și noi am făcut pentru străzi și nu avem garanția nici că se pun 

pe ordinea de zi.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Asta înseamnă amânări și... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Eu unul, vă promit ca executiv într-o dezbatere cu toți consilierii ca pe 

următoarea ședință care va fi tot pe undeva pe 25, va fi punctul 2 și 3 pe ordinea de 

zi.  

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Prin urmare, propun să votăm amânarea așa cum a spus și domnul secretar. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Este imobil și nu creșă! Discuția de amânare este motivată de apartenența 

unor copii de alte sectoare. 

 

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Amânarea este o formă diplomatică de a nu respinge! Pentru că nu vrem 

niciunul să respingem acest proiect. Eu prefer mai bine să aud amânare decât 

respingere. Dumneavoastră dacă aveți undeva dubii, țineți așa... întrebați tot 

timpul... până nu vă lămuriți, până vă convinge cineva să votați ceea ce nu vreți 

dumneavoastră? Numai în convingerea dumneavoastră ați votat în cunoștință de 

cauză până acum. Sunt ferm convins! Dați-le posibilitatea și domnilor consilieri și 

mie că și eu sunt, recunosc, puțin lăsat în offside pe subiectul ăsta, dar sunt bine 

intenționat și vreau lucrurile astea.  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Nu sunt imobile, nu te supăra! Sunt creșe! Deci, nu poți să le schimbi 

destinația! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Polemica asta e doar constructivă. S-au trecut la amendament... 

 

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Deci, să votăm amânarea! 

  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru amânarea punctului 16? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 16 - Proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul 

General al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială 
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a Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local 

Sector 5, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

5 a Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Brândușa” și 

a Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”Castelul 

Fermecat” a fost amânat, obținând 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș 

Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, 

Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 

Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), 5 voturi 

împotrivă (Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Roșca 

Iustinian și Naciu Constantin-Vladimir) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan 

Mihai, Ducuță Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel și Zamfirescu 

Leonard-Niculae). 

 

Dna președintă de ședință Pop Claudia Ramona 

Punctul 17 - Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General 

al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 

5, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a 

imobilului situat în Șos. Viilor nr. 44-50. 

 

Din sală 

Este același lucru!  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

          Nu. Aici este imobil.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

          Domnul Nicolaidis vreau să ne lămuriți. 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

         Dacă vă uitați la proiect, la art. 2 scrie că destinația acestui imobil va fi în 

funcție de necesitatea noastră. Nu înseamnă că dacă preluăm imobilul acesta, îl vom 

prelua de la ASSMB, înseamnă că îl preluăm și cu destinația actuală, cu ce fac ei 

acolo. Nu, luăm doar imobilul. Acesta este, într-adevăr, imobil. Dar îl luăm liber de 

sarcini, dacă sunt de acord, dacă nu sunt de acord, nu îl luăm… Dar în proiect este 

scris la art. 2… i se va da destinația acestui imobil în funcție de necesitatea noastră. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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          Noi așa cerem. Ceea ce la creșe nu putem face. Îl solicităm, dar nu ne pot 

obliga să facem acolo SPA. Știți de ce? Pentru că acolo este și o baie pentru oameni 

ai străzii, pe care o avem una, deja, pe Ferentari. Noi luăm imobilul, îl solicităm, îl 

dăm în cadrul Direcției de Asistență Socială, dar facem altceva, nu dublăm ce deja 

avem, baie sau cantină care deja o avem. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

         Domnul Nicolaidis să înțeleg că faceți un amendament? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

         Nu. E trecut la art. 2. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

        Punctul 17 - Proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul 

General al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială 

a Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local 

Sector 5, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

5 a imobilului situat în Șos. Viilor nr. 44-50 a fost adoptat cu 16 voturi pentru 

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

Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, 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 

Punctul 18 - Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al 

S.C. Economat Sector 5 S.R.L. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Întrucât domnul Crețu și-a terminat și mandatul, dar și-a depus și demisia și 

administratorul judiciar ne-a solicitat să dăm un reprezentant, am solicitat 

partidelor, dacă au vreun nume pentru administratorul Societății Economat pe 

perioada insolvenței… Nicio formațiune politică… și atunci am luat un funcționar, 

pe nume domnul Manole Gelu Ciprian și pe care îl propun Administrator Special. 

Sunteți în sală? Vă rog prezentați-vă în două cuvinte, de unde, ce ați făcut! 
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Dl Manole Gelu Ciprian 

Bună ziua! Hristos A Înviat! Ciprian este numele meu, sunt de o lună și 

jumătate reprezentant pe compartimentul Ordonanței nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Întrucât demisia domnului 

Gabriel Crețu încetează cu data de mâine 05.05.202, trebuie să decideți 

dumneavoastră, Consiliul Local… 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Spuneți-ne ce ați făcut în trecut, ce ați… 

 

Dl Manole Gelu Ciprian 

Sunt jurist de meserie. Am fost consilierul Directorului General al S.T.B, 

fostul R.A.T.B. Sunt locuitor al Orașului Voluntari, am 39 ani, doi copii. Am fost 

administrator în privat, în societăți comerciale, din 2004 până în 2012. Decizia vă 

aparține.  

  

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mulțumim! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

         Constat că Raportul de Specialitate este făcut chiar de domnul Ciprian 

Manole. Raportul de specialitate este făcut chiar de dânsul, mi se pare că este puțin 

incompatibil, dar, în încheiere spune: față de cele menționate mai sus, s-a întocmit 

proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Pop Claudia Ramona în funcția de 

Administrator Special al S.C. Economat Sector 5. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

          Nu există Administrator Special. E greșit. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

După cum observați, ultima pagină sau penultima din acest proiect. Ultimul. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Nu scrie. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

          Este… E greșit. E eroare. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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          În proiectul de hotărâre este corect, iar noi votăm proiectul. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

          Mai am o întrebare, mă scuzați! Am citit că doamna Pop Claudia Ramona va 

superviza activitatea domnului Ciprian Manole în numele Consiliului Local. Da? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu. Nu. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

 Nu spune că va superviza, va vedea activitatea, având în vedere că sunt de 

specialitate juridică, sunt lichidator și avocat. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Articolul 2- ,,Se împuternicește doamna Pop Claudia Ramona, cetățean 

român în calitate de consilier al Consiliul Local Sector 5 să supravegheze 

activitatea Administratorului Special, având în vedere că aceasta are specialitate”. 

Vreau să știu și eu în ce constă acest mandat de supraveghere, ce poate să facă, că 

face în numele Consiliului Local? 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Ca și reprezentant din partea consiliului, având în vedere că am specialitate 

juridică și sunt pe domeniu ca și lichidator. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Care este mandatul? 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Nu am un mandat anume, nu sunt reprezentant legal, nu sunt remunerată, deci 

efectiv… 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

 Am înțeles asta. Știu că ai mai făcut asta, dar pentru mine să supraveghezi 

activitatea unui manager care este supravegheat la rândul lui de o companie care 

gestionează insolvența, cred că este ceva neclar. Supraveghează, înseamnă că 

trebuie să aibă un obiectiv. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 
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Nu am un obiectiv. Obiectivul meu este ca să se facă totul în legalitate și să 

se urmărească pașii așa cum prevede Legea nr. 85/2014. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ai și răspundere, atunci? Nu ai nicio răspundere, cum face un manager. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

              Ok! În condițiile acestea dați-mi voie să solicit eu, ca și consilier,  să se 

retragă acest art. 2 din proiectul de hotărâre și să fie amendamentul prin care să nu 

mai fiu reprezentant din partea… să nu fiu incompatibilă, nu pentru 

incompatibilitate, oricum rolul meu era pentru a ajuta Economatul. Nu o fac pentru 

a urmări un scop anume, nici pentru a fi plătită pecuniar, ci doar efectiv, pentru că 

am specialitatea și cunosc ce înseamnă insolvență. Prin urmare vreau să solicit la 

vot solicitarea mea ca amendament de retragere a art. 2 și art. 3 din proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru acest amendament? 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

            Se retrage, da? 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

                 Se retrage. Da, domnul Agheorghiesei, spuneți! 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Pentru viitoarea ședință de consiliu, vă rog să se facă propuneri în cadrul 

Consiliului Local, că acest Economat este al Consiliului Local al Sectorului 5. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Corect. 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Să se facă propuneri dintre noi, nu să vină din afară diferiți indivizi. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

           Domnul Agheorghiesei, nu a venit nimeni din afară. 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

      Au venit propuneri din partea unei firme de insolvență. E tot din afară. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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       A da, este altceva. Corect. Credeam că faceți referire la… 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Prin urmare supun la vot amendamentul prin care solicit să fiu scoasă din 

acest proiect. Cine este pentru acest amendament? Domnul secretar! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

      Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 

Punctul 18 - Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv 

al S.C. Economat Sector 5 S.R.L., amendamentul doamnei consilier Pop Claudia 

Ramona de a fi scoasă din acest proiect de hotărâre, a fost aprobat 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, Ilie Cătălin Andrei, 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). 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

  Supun la vot- Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv 

al S.C. Economat Sector 5 S.R.L. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 

Cu 16 voturi  pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-

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

Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-

Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Zamfirescu Leonard-Niculae, Ilie 

Cătălin Andrei și 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), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

    Punctul 19 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni. Da, vă rog domnul 

Agheorghiesei! 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

 Propun din partea PSD să reprezinte Consiliul Local trei luni de zile, pe 

domnul consilier Țigănuș Marian. 



49 
 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

   Mulțumim! Alte propuneri, vă rog! 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

   Din partea USR-Plus propunem pe domnul consilier Naciu Vladimir, 

pentru următoarea perioadă de trei luni. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Din partea PNL vreau să vă mulțumim doamna președintă. Am ținut morțiș 

să fiți președintă pentru ședința de buget. Vă mulțumim, nu propunem pe nimeni. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona 

Mulțumim! Prin urmare supunem la vot propunerea domnului Agheorghiesei.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Supun la vot propunerea domnului Agheorghiesei. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă? 

Cu 13 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru 

George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și 

Țigănuș Marian), 11 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

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

Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și 

Zamfirescu Leonard-Niculae) și 2 abțineri (Gorneanu Mihaela și Ilie Cătălin 

Andrei), propunerea domnului consilier Agheorghiesei ca domnul Țigănuș 

Marian să fie președinte de ședință pe următoarele trei luni, nu a fost aprobată.  

 

Supun la vot propunerea domnului consilier Laslo Mihail Cristian. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă? 

Cu 11 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, 

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

Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Zamfirescu 

Leonard-Niculae), 13 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov 

Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-

Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 2 abțineri (Gorneanu Mihaela și Ilie 

Cătălin Andrei),  propunerea domnului consilier Laslo Mihail Cristian ca domnul 
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Naciu Constantin-Vladimir să fie președinte de ședință pe următoarele trei luni, 

nu a fost aprobată.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Nu a fost aprobată nici una din cele două propuneri. 

 

Dl consilier Lazarov Alexandru-Sebastian 

Ce fel de majoritate este necesară pentru… 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Sunt 26 de consilieri. Jumătate plus unul. 

 

Dl consilier Lazarov Alexandru-Sebastian 

Prezenți sau total? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

        Jumătate plus unul din cei prezenți. Un proiect cu alegerea președintelui de 

ședință, trece cu jumătate plus unul din cei prezenți. La noi cât ar fi? 

 

Din sală 

14. 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Atunci, președinte de ședință, rămâne în continuare doamna Pop Claudia 

Ramona. 

Dl consilier Melnic Constantin-Ion 

Data viitoare la punctul 1- alegerea președintelui de ședință. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Da. Punctul 1 pe ordinea de zi la ședința următoare - alegerea noului  

președinte pe o perioadă de trei luni de zile. Vă mulțumesc! Se pare că cu toții am 

fost ne-vorbiți, s-a văzut în cadrul ședinței de astăzi, datorită sărbătorilor. Vă urez 

în continuare și eu, nu v-am spus la începutul ședinței: Hristos A Înviat și polemica 

de astăzi este doar constructivă. Nu a rămas nimeni în urmă, nu va rămâne nimeni 

în urmă, ci împreună putem dezvolta. Cu mici interpelări, chiar cu mici săgeți 

politice, ușor simpatice am trecut peste o ședință, pentru care încă odată vă 

mulțumesc. Dumneavoastră sunteți gestionarii de drept a întregului consiliu și a 

întregului sector, administrând și votând bugetul Sectorului 5. Să vă anunț și 

ședința, poate vom avea nevoie, în funcție de ce vor zice… Am discutat astăzi într-
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o legătură telefonică cu domnul Prefect, vă informez pentru a face și la noi în sector 

o acțiune de vaccinare și un centru de vaccinare drive-thru. Undeva s-a propus 

CORA, dar CORA de la Alexandriei are parcare subterană și nu... Suntem în 

discuții de astăzi și cu sprijinul domnului Prefect la Carrefour de la Trafic Greu, 

Carrefour-Vulcan. Dacă o să avem nevoie de o ședință extraordinară, probabil tot 

atunci o să punem pe ordinea de zi și noul administrator, cum a spus și domnul 

Agheorghiesei și cu toții să avem, pentru că ei ne solicită mandatul domnului Crețu, 

este închis și nu are cine să semneze, și-a dat demisia. A trecut? Mă scuzați, eu am 

crezut că nu s-a votat. Am rămas în urmă. Dar dacă mai este ceva vă vom convoca 

într-o ședință extraordinară, dacă nu haideți să vă spun și ședința din luna aceasta… 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Asta nu-i pe luna asta? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Ba da, dar o să mai facem una pentru ca să ne punem în ordine, domnul 

Țigănuș. 

Dna director Disăgilă Isabela 

Domnul Primar, până la 31 mai, conform Legii Finanțelor Publice, trebuie să 

băgăm în consiliu contul de închidere, contul anual de închidere la data de 31 

decembrie 2020. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

          Asta am discutat-o, asta este una dintre ședințele pe care am zis -  o să o 

facem între 20 - 25. Am să vă propun, ca de comun acord… 25-26 cade marți-

miercuri, pe 26 este bine? Miercuri ora 15.00/26 mai. Domnul secretar, 26 mai 

pentru închiderea bugetară și dacă este o ședință extraordinară legată de vaccinare 

o să o convocăm în mediul online sau o să stabilim de comun acord ce avem de 

făcut. Vă mulțumesc! O zi bună! 

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 1657. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

     

 

 

p. SECRETAR GENERAL SCETOR 5, 

MĂNUC FLORIN 

 


