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PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 26.05.2021 

          

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 2990/20.05.2021.  

Lucrările ședinței încep la ora 1527.  

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 consilier Pop Claudia Ramona 

Bună ziua, declar deschisă ședința. Domnule secretar, vă rugăm să faceți 

prezența.  

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 - prezent 

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

Codul Administrativ, iar ședința este legal constituită.  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Mulțumim! Voi da citire ordinii de zi a ședinței ordinare: 

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

Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni; 

2. Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 

28.04.2021; 

3. Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 

04.05.2021; 

4. Proiect de hotărâre privind contul anual de execuție al bugetului Sectorului 5 

pe anul 2020; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale 

ale Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” pentru anul 2021; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor care stau la baza 

programelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local, prin Centrul 

Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru anul 2021; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 

nr. 71/31.03.2021 privind aprobarea derulării şi finanțării, din bugetul local al 

Sectorului 5 a programului Voucher educațional pentru profesorii din unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021; 
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8. Proiect de hotărâre privind regulamentul referitor la procedura pentru 

înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea 

înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului 

București; 

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea aprobării de către Consiliul General al 

Municipiului București a dării în folosință gratuită de către Consiliul Local 

Sector 5 a imobilului amplasat în strada Antiaeriană nr. 6 (fost 38), în 

suprafață de 1113 mp, identificat cu numărul cadastral 215915 către 

Patriarhia Română – Arhiepiscopia Bucureștilor – Protoieria Sector V 

Capitală; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru Autorizarea, 

Construirea și Amplasarea Firmelor și Reclamelor Publicitare pe teritoriul 

Sectorului 5; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, 

materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 

2021; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), 

str. Țepeluș nr. 23, construire locuință unifamilială P+2E; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu 

(P.U.D.), str. Bârlea nr. 33-37, construire locuință unifamilială D+P+1E; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu 

(P.U.D.), str. Sanatoriului nr. 6-8, desființare parțială, consolidare, 

recompartimentare, extindere, supraetajare corp C2, rezultând locuință 

semicolectivă P+2E; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu 

(P.U.D.), str.   B-dul Tudor Vladimirescu nr. 18-20, construire imobil cu 

funcțiuni mixte (locuire, servicii) 2S+P+8E+9Er; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în 

vederea creșterii performanței energetice pentru 76 blocuri de locuințe de pe 

raza Sectorului 5 al Municipiului București; 

17. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între 

Primăria Sectorului 5 și Baroul București; 

18. 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 
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instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 5 și pentru Direcțiile și 

Serviciile din subordinea Primăriei Sectorului 5, a Municipiului București. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Executivul, doamna președinte, vă mai propune un nou punct pe ordinea de zi 

suplimentară. În câteva minute veți avea proiectul de hotărâre, fiecare dintre 

dumneavoastră: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici privind obiectivul de investiții amenajare parc și spații de parcare Str. 

Albănaș. O să primiți la mapă. Deci, pentru introducere ați spus.  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Deci, încă un punct suplimentar pe ordinea de zi. Prin urmare: vă rugăm să 

supunem la vot ordinea de zi cu punctul suplimentar.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 27 de 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, Zamfirescu Leonard-Niculae, Cârlogea George-Cristian, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Agheorghiesei Emil, Cardaș 

Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, 

Matei Ion, Iofciu Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), ordinea de zi a fost aprobată.  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Voi da citire punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind 

alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel 

mult 3 luni. Propuneri? Domnul Iustinian Roșca! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu fac nominalizare pentru că nu este cazul.  

Bun, suntem într-o situație puțin hilară, din punct de vedere al Codului 

Administrativ. Am avut propuneri de președinte al Consiliului Local valabil pe maxim 

trei luni, ceea ce înseamnă, că în acest moment, și în ședința anterioară, noi nu am 
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avut un președinte, legal, al Consiliului Local. Pe acest considerent, propun un 

amendament a acestei propuneri de H.C.L., în sensul în care: având în vedere că 

doamna Pop Claudia este deja de o lună si peste termen președinte de ședință, propun 

amendamentul ca acest proiect de hotărâre să fie pentru maxim două luni (ne permite 

Codul Administrativ), și să continue doamna Pop această funcție, astfel încât să dăm 

o tentă de legalitate. Mulțumesc! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Doamna Pop Claudia a avut până pe data de 8 Mai, adică la ultima ședință 

dânsa era președinte de ședință.   

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am putea veridica cu data H.C.L.-ului?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Bineînțeles! Oricând! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu s-a încălcat nimic și dacă s-au amânat, s-a amânat nu din cauza 

executivului, care a ținut cont și de dată și a pus preventiv, înainte de expirarea 

mandatului doamnei președinte, dar din cauza votului nu s-a putut crea o majoritate. 

Deci, s-a repus încontinuu, și astăzi... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vreau să se menționeze în procesul verbal că s-a continuat mandatul doamnei 

peste termenul legal și aș vrea să se consemneze, în procesul verbal, și amendamentul 

pe care îl propun pentru două luni.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Nu a depășit! La ultima ședință era președinte de ședință.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Mandatul doamnei... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Aș vrea să se mai menționeze... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Da, da, da. Să se consemneze! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

...Și că această ședință a fost deschisă de doamna Pop. Mulțumesc! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Păi normal că este deschisă. Până la predare este normal să deschidă doamna 

președinte.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Articolul 123 spune clar... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Bun! Și dacă dumneavoastră nu ați votat cine ținea ședința, domnul consilier?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Conform articolului 123 în acea situație Secretarul General trebuia să aleagă 

și să supună la vot un membru din sală.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu are calitatea... Nu are niciun fel de calitate domnul. Sunteți... bun! Gata! 

Am înțeles! S-a consemnat ce a spus domnul Roșca și... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am să citesc totuși pentru că am fost contrazis: „În cazul în care președinte 

de ședință lipsește...”, deci, nu aveam președinte de ședință, săptămâna trecută la... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dar nu a lipsit! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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„La propunerea consilierilor locali...” nu aveam. Lipsește, nu este absent! 

Îmi cer scuze! „...La propunerea consiliului local se alege din rândul acestora un alt 

președinte.” Mulțumesc! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Deci, în primul rând (fac precizări ca și dumneavoastră): doamna președinte 

nu a lipsit și pe 06.05.2021, când am avut ședința, era președinte în funcție, expirându-

i termenul până pe 08.05.2021. Suntem la următoarea ședință. Suntem și în termenul 

legal în a vota. Noi am spus-o înainte ca să fim astăzi pregătiți la ce spuneați 

dumneavoastră, ca această ședință să fie deschisă cu noul președinte.  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Domnul Ducuță, vă rog! 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Bună ziua, în primul și în primul rând și încerc să nu ținem ședința chiar atât 

de mult fiindcă și așa am pornit-o destul de târziu. Da, noi am ținut cont de aceste trei 

luni și am verificat, exact cum spune domnul Secretar General, doamna președinte nu 

a depășit cele trei luni, din punctul nostru de vedere. Astăzi, noi, nu o să facem nicio 

propunere pentru funcția de președinte de ședință. Ca să știți lucrul acesta, din punct 

de vedere al P.N.L.-ului. Vă mulțumesc! 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Domnul Agheorghiesei, propuneri! 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Da. Deci, s-a respectat! Nu este nicio problemă.  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Da, s-a lămurit problema asta. 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Deci, propun să fie președinte pe trei luni de zile domnul Țigănuș Marian.  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 
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Am înțeles! Am notat. Domnul secretar, acum vom supune la vot 

amendamentul domnului Roșca, în sensul indicat de acesta.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Să se continue cu doamna Pop încă două luni.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Modificarea termenului de la trei luni în două și continuarea cu doamna Pop. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Corect!   

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 5 voturi pentru (Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian), 16 voturi împotrivă 

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

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel 

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

Matei Ion, Iofciu Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, 

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

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

Zamfirescu Leonard-Niculae), amendamentul domnului consilier Roșca 

Iustinian nu a fost adoptat.  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Trecem la votul pentru domnul Țigănuș Marian. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 14 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, 

Șerban Andrei-Bogdan, Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu 

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

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

și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo 
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Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 8 abțineri 

(Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae), 

domnul consilier Țigănuș Marian este ales președinte de ședință pe o perioadă 

de trei luni.  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Domnul Țigănuș, vă rugăm să vă preluați funcția de președinte de ședință.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc foarte mult pentru încrederea acordată colegilor care m-au votat, 

și ca să folosesc așa un clișeu președințial și celor care nu m-au votat, s-au abținut. 

Bun! Continuăm ședința: Punctul 2 al ordinii de zi:  Proces verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 28.04.2021. Dacă sunt 

intervenții? Domnul Secretar General, vă rugăm să supuneți la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 27 de 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, Zamfirescu Leonard-Niculae, Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Agheorghiesei Emil, 

Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Iofciu Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), procesul verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 28.04.2021 a fost 

aprobat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Punctul 3 al ordinii de zi - Proces verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 04.05.2021. Dacă sunt intervenții? Nu sunt? 

Domnul Secretar General, vă rugăm să supuneți la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 



10 
 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 27 de 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, Zamfirescu Leonard-Niculae, Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Agheorghiesei Emil, 

Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Iofciu Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), procesul verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 04.05.2021 a fost 

aprobat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind contul anual de execuție 

al bugetului Sectorului 5 pe anul 2020. Dacă sunt intervenții? Nu sunt? Domnul 

Secretar General, vă rugăm să comunicați și avizele comisiilor de specialitate.   

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - Comisia Pentru Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri 

Europene și alte Activități Economice – favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Supuneți la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 19 voturi pentru (Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian, Cârlogea George-Cristian, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Agheorghiesei Emil, Cardaș 

Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Iofciu Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 8 abțineri (Gorneanu 

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, 

Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat.  
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului 

manifestărilor culturale ale Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” 

pentru anul 2021. Cu aceeași rugăminte, de a comunica avizul.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - Comisia Pentru Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri 

Europene și alte Activități Economice – favorabil. 

Avizul comisiei 4 - Comisia Pentru Cultură, Culte, Societate Civilă Și 

Minorități Naționale – nefavorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bun! Supuneți la vot! Dacă sunt intervenții, vă rog! 

 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Este un amendament pe care l-am depus. Nu știu dacă a ajuns la 

dumneavoastră: este legat de calendarul proiectelor. Când m-am uitat pe acest 

calendar m-am gândit că suntem la mijlocul anului în acest moment, pe de o parte.  

Iar, pe de altă parte, m-am gândit la impactul pe care activitățile propuse o să 

îl aibă asupra cetățenilor Sectorului 5. Și atunci, eu propun, ca din tot acest calendar 

să se renunțe la anumite evenimente și să rămână, în primul rând, cele care se 

adresează... cele educative, care se adresează elevilor, copiilor, adică: trupa de teatru, 

Punctul 1, Punctul 6 din calendar (Clubul de arte), punctul 7 – Festivalul copiilor (pe 

care înțeleg că îl va desfășura Centrul Cultural până în septembrie); punctul 9 – 

festivalul de teatru și punctul 10 legat de festivalul de Crăciun (unde am văzut că au 

fost scoase concertele din lista de evenimente, dar valoarea a rămas la 1 500 000, 

poate am putea să facem un pic de economie aici).  

Deci, propun să scoatem din calendar punctele 2, 3, 4, 5, 7, 8 și 11.  

În continuare sunt enumerate alte activități, activități cultural sportive, unde 

nu avem un buget, doar sunt amintite importanța acestor activități.  

După aceea, avem la un alt punct, trei și cinci, sunt legate de învățământ. Eu 

aș rămâne numai la punctul 3 legat de bursele studenților care propun să nu se 

desfășoare prin Centrul Cultural ci prin direcția de resort din primărie. 
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Punctul 5, care este cu voucherele, acestea pot să rămână pentru că ar afecta 

H.C.L.-ul următor, legat de vouchere.  

Deci, punctul 3, legat de studenți, aș vrea să nu fie desfășurat prin Centrul 

Cultural. 

Iar, la punctul 4, la Academia Copiilor și... aici, din câte știu, am avut și un 

H.C.L., pe această temă, care nu a trecut. Deci, aici propun să fie scos de pe lista 

Centrului Cultural, până nu va trece de votul nostru sau să fie clar menționat că este 

pentru copii din Sectorul 5, care locuiesc în Sectorul 5 sau merg la școala, în Sectorul 

5 și care au un venit pe membru de la nivelul salariului mediu. Așa cum este și pentru 

studenți, dacă se poate. Mulțumesc! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, mulțumesc! Domnul director de la Centrul Cultural, dacă are argumente? 

 

Dl director Voicu Silviu Cristian 

Bună ziua, în primul rând! Menționez faptul că bugetul Centrului Cultural a 

trecut în ședința anterioară, astfel încât nu se pot aduce amendamente pe bugetul 

Centrului. Deci, doamna consilier nu poate reduce din buget nici măcar un eveniment. 

Mai menționez faptul că în Sectorul 5 nu se afla doar copii. Se află și adulți și 

liceeni și ne îndreptăm atenția și către ei. Mai mult decât atât, acolo unde nu există 

mențiuni, vorbim despre fonduri nerambursabile, proiecte care se vor desfășura 

conform aplicării și lansării de proiect ulterior votării hotărârii cu regulamentele pe 

fonduri nerambursabile.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Poftiți, domnul Roșca! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Doamna Isabela era în sală, cumva? Parcă am văzut-o. Ne puteți spune un pic, 

ca să înțelegem și noi, ce înseamnă rectificare bugetară? Domnul Voicu ne spune că 

nu putem lua un buget, aprobat, în valori maximale. Mulțumesc! 

 

Dna director Disăgilă Isabela 

Bună ziua! Deci, în primul rând, îmi cer scuze. Nu am fost atentă la ce a spus 

domnul Voicu.  
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Dl consilier Roșca Iustinian 

A spus că nu putem modifica un program cultural, evenimente pe care trebuie 

să le aprobăm, pentru că deja le avem în buget cuprinse ca și investiții, cheltuieli și 

este imposibil să modificăm.   

 

Dna director Disăgilă Isabela 

Nu-mi dau seama să dau răspunsul. Deci, din punct de vedere economic, 

conform legislației în vigoare, rectificarea de buget înseamnă o reașezare a 

veniturilor și cheltuielilor.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Deci este o modalitate legală. 

 

Dna director Disăgilă Isabela 

Nu-mi dau seama dacă... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnul consilier, dacă îmi permiteți, dumneavoastră aveți dreptate. Se poate 

face această rectificare. Bineînțeles că sunteți fiecare, dintre dumneavoastră, la 

prima rectificare și vă informez că va fi luna viitoare pentru că avem nevoie să 

reglăm anumite probleme. Această rectificare vă rog să va pregătiți și alți domni 

consilieri rectificările...noi să vă prezentăm rectificările noastre și dumneavoastră  

veniți în continuare unde mai doriți să faceți rectificări la buget la ședința din luna 

următoare din luna iunie. Și îl modificați atunci. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Doamna consilier, mai aveți ceva de adăugat? 

 

Dna consilier Kofod Helen 

Eu nu am propus neapărat o rectificare bugetară. Eu la această propunere de 

calendar de evenimente pe această sumă am făcut intervenția, dacă dumneavoastră 
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o să aveți alte evenimente pe care le veți propune în același buget nu ar fi nicio 

problemă... dar la acest calendar. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mai sunt alte intervenții din sală? Observ că nu mai sunt. Domnul Secretar 

General supuneți la vot amendamentul doamnei consilier. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru amendamentul doamnei consilier Kofood? Împotrivă? 

Abțineri? 

Cu 5 voturi pentru (Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian), 14 împotrivă 

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

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

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

Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 8 

abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, 

Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-

Niculae), amendamentul nu a fost adoptat. 

  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Rog acum să supuneți la vot proiectul de hotărâre în forma inițială - Punctul 5 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale ale 

Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” pentru anul 2021. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-

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

George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și 
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Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo 

Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 8 abțineri 

(Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-

Niculae)  proiectul de hotărâre a  fost adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Punctul 6 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Ghidurilor care stau la baza programelor de finanțare nerambursabilă de la 

bugetul local, prin Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru anul 

2021. Inițiator: domnul Primar Popescu Cristian Victor Piedone. 

Dacă sunt intervenții din sală- observ că nu sunt. Domnule Secretar General 

anunțați avizul comisiei.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte 

activități Economice – favorabil; și  

Avizul comisiei 4 - Cultură, Culte, Minorități Naționale - nefavorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 14 voturi pentru  (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, 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, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 8 abțineri 

(Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-

Niculae), proiectul de hotărâre a  fost adoptat. 
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 71/31.03.2021 privind aprobarea derulării 

şi finanţării, din bugetul local al Sectorului 5 a programului Voucher educaţional 

pentru profesorii din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 5, 

în anul şcolar 2020-2021. Inițiator: domnul Primar Popescu Cristian Victor 

Piedone. 

 Dacă sunt intervenții din sală? Constat că nu sunt. Domnul Secretar General 

anunțați avizele comisiilor. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte 

activități Economice – favorabil; și  

Avizul comisiei 7 - Comisia pentru Educație, Tineret și Sport - favorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru?  Împotrivă? Abțineri?  

Cu 25 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, 

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

Alexandru, Găină Maria, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo 

Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic 

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

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și  2 

abțineri (Gorneanu Mihaela și Ilie Cătălin-Andrei), proiectul de hotărâre a  fost 

adoptat. 
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind regulamentul 

referitor la procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru 

care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a 

Sectorului 5 al Municipiului București. Inițiator: domnul Primar Popescu Cristian 

Victor Piedone. 

Dacă sunt intervenții din sală? Constat că nu sunt. Domnul Secretar General 

anunțați avizele comisiilor. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 6 - Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice 

și Libertăților Cetățenești - favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru?  Împotrivă? Abțineri?  

Cu 25 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, 

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

Alexandru, Găină Maria, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo 

Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic 

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

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și  2 

abțineri (Gorneanu Mihaela și Ilie Cătălin-Andrei), proiectul de hotărâre a  fost 

adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind solicitarea 

aprobării de către Consiliul General al Municipiului București a dării în folosință 

gratuită de către Consiliul Local Sector 5 a imobilului amplasat în strada 

Antiaeriană nr. 6 (fost 38), în suprafață de 1113 mp, identificat cu numărul 

cadastral 215915 către Patriarhia Română – Arhiepiscopia Bucureștilor – 

Protoieria Sector V Capitală. Inițiator: domnul Primar Popescu Cristian Victor 

Piedone. 

Sunt intervenții? Constat că nu sunt. Domnul Secretar General anunțați avizul 

comisiilor.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1-Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte 

activități Economice - favorabil;  

Avizul comisiei 2- Comisia pentru Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea 

Teritoriului, Domeniului Public, Patrimoniului și Fondului Funciar - nefavorabil; și  

Avizul comisiei 4-Cultură, Culte, Minorități Naționale - nefavorabil. 

  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru?  Împotrivă? Abțineri?  

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, 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), proiectul de hotărâre a  fost adoptat. 
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului pentru Autorizarea, Construirea și Amplasarea Firmelor și 

Reclamelor Publicitare pe teritoriul Sectorului 5. Inițiator: domnul Primar Popescu 

Cristian Victor Piedone. 

 Sunt intervenții? Constat că nu sunt. Domnul Secretar General, anunțați 

avizul comisiilor.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Avizul comisiei 2 - Comisia pentru Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea 

Teritoriului, Domeniului Public, Patrimoniului și Fondului Funciar - favorabil,; 

Avizul comisiei 6 - Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice 

și Libertăților Cetățenești - favorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru?  Împotrivă? Abțineri?  

Cu 25 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, 

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

Alexandru, Găină Maria, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo 

Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic 

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

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și  2 

abțineri (Gorneanu Mihaela și Ilie Cătălin-Andrei), proiectul de hotărâre a  fost 

adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare 
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gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2021. Inițiator: domnul Primar 

Popescu Cristian Victor Piedone. 

Sunt intervenții don sală? Constat că nu sunt. Domnul Secretar General 

anunțați avizul comisiilor.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte 

activități Economice – favorabil; și  

Avizul comisiei 8 - Resurse Umane, Protecție Socială, Muncă, Sănătate și 

Familie - favorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 25 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, 

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

Alexandru, Găină Maria, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo 

Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic 

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

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și  2 

abțineri (Gorneanu Mihaela și Ilie Cătălin-Andrei), proiectul de hotărâre a  fost 

adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str. Țepeluș nr. 23, construire locuință 

unifamilială P+2E. Inițiator: domnul Primar Popescu Cristian Victor Piedone. 
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 Sunt intervenții din sală? Constat că nu sunt. Domnul Secretar General 

anunțați avizul comisiilor.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte 

activități Economice - favorabil; și  

Avizul comisiei 2 - Comisia pentru Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea 

Teritoriului, Domeniului Public, Patrimoniului și Fondului Funciar - favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, Ioniță George, 

Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, 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 8 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan 

Mihai, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel, 

Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a  fost 

adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str. Bârlea nr. 33-37, construire locuință 

unifamilială D+P+1E. Inițiator: domnul Primar Popescu Cristian Victor Piedone. 

Sunt intervenții din sală? Constat că nu sunt. Domnul Secretar General 

anunțați avizul comisiilor.  
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte 

activități Economice – favorabil; și  

Avizul comisiei 2 - Comisia pentru Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea 

Teritoriului, Domeniului Public, Patrimoniului și Fondului Funciar - favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, Ioniță George, 

Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, 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 8 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan 

Mihai, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel, 

Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a  fost 

adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str. Sanatoriului nr. 6-8, desființare 

parțială, consolidare, recompartimentare, extindere, supraetajare corp C2, 

rezultând locuință semicolectivă P+2E. Inițiator: domnul Primar Popescu Cristian 

Victor Piedone. 

Sunt intervenții? Constat că nu sunt. Domnul Secretar General anunțați avizul 

comisiilor.  
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1-Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte 

activități Economice - favorabil; și  

Avizul comisiei 2- Comisia pentru Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea 

Teritoriului, Domeniului Public, Patrimoniului și Fondului Funciar - favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru?  Împotrivă? Abțineri?  

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, Ioniță George, 

Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, 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 8 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan 

Mihai, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel, 

Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae),  proiectul de hotărâre a  

fost adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului  Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str.   B-dul Tudor Vladimirescu nr. 18-

20, construire imobil cu funcțiuni mixte (locuire, servicii) 2S+P+8E+9Er. 

Inițiator: domnul Primar Popescu Cristian Victor Piedone. 

Sunt intervenții din sală? Constat că nu sunt. Domnul Secretar General 

anunțați avizul comisiilor.  
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte 

activități Economice – favorabil; și  

Avizul comisiei 2 - Comisia pentru Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea 

Teritoriului, Domeniului Public, Patrimoniului și Fondului Funciar - nefavorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, 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, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 8 abțineri 

(Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-

Niculae),  proiectul de hotărâre a  fost adoptat. 

  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea creșterii performanței 

energetice pentru 76 blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului 

București. Inițiator: domnul Primar Popescu Cristian Victor Piedone. 

Sunt intervenții? Vă rog, domnul Roșca! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Domnul Primar, în ședința anterioară, pe un subiect asemănător, ați promis 

două lucruri: că vom avea o listă cu toate blocurile ca să ne asigurăm că ele sunt în 

ordinea înscrierii supuse aprobării în Consiliul Local; Și doi: că aceste proiecte de 

investiții vor fi puse, anterior, în dezbatere publică. Nici unul din aceste două lucruri 

nu s-au întâmplat pentru acest proiect. Mulțumesc mult! 

 

Dl Primar– Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnul Adrian Cormoș, ia-o din față pe aici la domnul consilier și răspundeți 

la întrebarea domnului Roșca. Nu ai fost în sală dar... În ședința anterioară am spus 

referitor la indicatorii tehnico-economici – că va fi pusă o listă cu aceste blocuri și 

vor fi puse și în dezbatere publică.  

   

Dl consilier Roșca Iustinian 

...Vă rog să-mi spuneți dacă ați pus consiliului la dispoziție acest proiect... 

(intervenție din sala de ședință fără microfon) 

 

Dl director Cormoș Adrian 

De ce trebuie să fie în dezbatere publică? Nu înțeleg, dar... În fine, nu este... 

 

Dl Primar– Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu, explicații de ce nu este acum în dezbatere publică. Nu. Răspundeți, vă 

rog, foarte civilizat și...  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Mulțumesc de răspuns! Nu mai este nevoie! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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Domnul Roșca, vă rog frumos să îl lăsați pe domnul director să vă dea 

explicațiile de rigoare. 

 

Dl Primar– Popescu Cristian-Victor Piedone 

De ce trebuie pus, acum, în dezbatere publică? Acești indicatori? 

 

Dl director Cormoș Adrian 

De ce nu i-am pus în dezbatere publică? Pentru că acum i-am făcut. Nu puteam 

să punem în dezbatere publică doar o listă de blocuri, fără nicio valoare fără nimic. 

 

 Dl Primar–  Popescu Cristian-Victor Piedone 

Ulterior după acești indicatori se face lista ... 

 

Dl director Cormoș Adrian 

Dacă doriți să le facem, le facem publice. 

 

Dl Primar–  Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu avem nimic de ascuns. Listele probabil, chiar cu siguranță... 100%  noi ne-

am luat angajamentul chiar în fața cetățenilor. În sector în două săptămâni avem lista 

albă, neagră...asta e. 

 

Dl director Cormoș Adrian 

În momentul de față verificăm lista depunerilor care nici măcar nu știm 

concret care este. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Dumneavoastră ați afirmat pe... că le luați în ordinea înscrierilor. 
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Dl Primar– Popescu Cristian-Victor Piedone 

Este adevărat!  

 

Dl director Cormoș Adrian 

Așa le-am luat. Acești indicatori sunt rezultatul unei proceduri de achiziție... 

 

Dl Primar–  Popescu Cristian-Victor Piedone 

Numai că sunt pe mai multe segmente și acorduri cadru: pe fonduri, pe buget 

propriu. Atunci trebuie făcute... poate fi poziția 29 la un capitol bugetar, poate să fie 

același 29 la alt capitol bugetar. Mă refer fonduri sau buget propriu, în colaborare cu 

asociațiile de proprietari cotă parte. 

 

Dl director Cormoș Adrian 

Lista acestor blocuri a fost supusă procedurii de achiziție din anul 2020. 

 

Dl Primar– Popescu Cristian-Victor Piedone 

Credeți-ne că nu ne permitem să deraiem de pe șine. 

 

Dl director Cormoș Adrian 

Dacă vă uitați pe procedurile de achiziții găsiți lista aceasta. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumim, domnul director. Mai sunt alte intervenții din sală, vă rog? Constat 

că nu mai sunt. Mai sunt? Poftiți, doamna consilier, vă rog! 
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Dna consilier Kofod Helen 

O singură întrebare am. Am observat că există o diferență între prețurile 

unitare pe metru pătrat la aceste blocuri, deși au suprafețe comparabile. De pe la 101 

Euro la 400 și ceva. Dacă aveți o explicație. Dacă știți de ce a ajuns acea firmă care 

a făcut... 

 

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnule director? 

 

Dl director Cormoș Adrian 

La care preț unitar vă referiți?  

 

Dna consilier Kofod Helen 

Pe care le-ați prezentate în indicatori.  

 

 Dl director Cormoș Adrian 

Diferențele rezultă din lucrări conexe...care sunt cuprinse în indicatori.  

 

Dna consilier Kofod Helen 

Nu la toate blocurile, doar la unele... 

 

Dl director Cormoș Adrian 

Unele sunt, unele nu sunt. Lucrările conexe la unele de exemplu poți să ...este 

necesar să le desfac balcoanele  să le demontez la unele nu este necesar. Din aceste 

motive. Chiar dacă au aceeași suprafață. Le desfac balcoanele în sensul că, le desfac 
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parapeții. Să le înlocuiesc parapeții. Avem  zeci de blocuri în sector care le cad 

parapeții. 

 

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

La unele sunt. De aceea sunt lucrări conexe.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Domnul Secretar General, vă rog, să prezentați avizele 

comisiilor. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1- Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte 

activități Economice – favorabil; și  

Avizul comisiei 2 - Comisia pentru Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea 

Teritoriului, Domeniului Public, Patrimoniului și Fondului Funciar - favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici în vederea creșterii performanței energetice 

pentru 76 blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București? 

Împotrivă? Abțineri?  

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru 
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George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și 

Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo 

Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 8 abțineri 

(Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-

Niculae), proiectul de hotărâre a  fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind încheierea unui 

protocol de colaborare între Primăria Sectorului 5 și Baroul București. Inițiator: 

domnul Primar Popescu Cristian Victor Piedone. 

Avem intervenții din sală?  

Am eu una singură, dacă se poate. Cu părere de rău trebuie să îi spun colegei 

mele, Claudiei Pop, că nu văd necesitatea acestui protocol. În primul rând cum se va 

plăti? Ni s-a spus că se va plătii  pe sistemul Oficiilor. De acord. Deși mă îndoiesc, 

Oficii se dau numai în penal. Aici noi putem să dăm consultații de Drept 

Administrativ. Doamna consilier, vă rog luați loc… 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Vreau să vă lămuresc…  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Luați loc puțin, vă rog frumos!  

Deci, se pune problema de Oficii. Că se va plăti din Oficii. Din document nu 

reiese. Se face referire la protocolul existent între Ministerul Justiției și Uniunea 

Barourilor din România și bănuiesc că protocolul respectiv prevede plata acestor 

consultații juridice din oficiu care se dau, (eu din câte știam în materie penală, nu în 

materie administrativă sau în materie civilă). Nu știu dacă acolo există vreo derogare 

în care se poate plăti în materie civilă sau în materie administrativă (asta ar fi o 
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problemă). Iar, a doua problemă, din experiență o știu, nu cred că va fi de mare 

ajutor. De obicei, din experiență în materie penală, la oficii veneau stagiari, care nu 

aveau experiență juridică atât de vastă. Mă îndoiesc că vom vedea pe Țucă, Sbârcea 

și Asociații... Sau pe Piperea sau pe Nazad venind să dea consultații juridice din 

oficiu. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc! Vă rog! 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

În primul rând, domnul președinte, nu stau jos la comanda dumneavoastră. 

Dacă vreau să mă ridic în picioare stau în picioare.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Nu e vorba de asta, am zis să purtăm o anumită disciplină.  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Al doilea aspect, avem legea 51/1995 art. 3, care spune că „se pot opera 

consultații cu caracter juridic, asistență judiciară în cauzele care au fost desemnați 

din oficiu sau gratuite  către barou”.  

Prin urmare, baroul are două posibilități: o dată să ofere consultație gratuită. 

Deci, la cerere, decanul aprobă și baroul desemnează avocați care vin și oferă 

consultații cu titlul gratuit.  

Al doilea aspect: avocații din oficiu. Ce este un avocat din oficiu? Este 

adevărat, noi așa știm că avocații din oficiu se prezintă doar în dosare penale, dar nu 

este așa. Oficiu înseamnă că o persoană (chiar și în dosare civile avem astfel de 

situații), acea persoană nu are posibilitatea să-și angajeze un avocat din motive 

financiare. Atunci acesta completează o cerere, o declarație prin care arată că are 

venituri sub minimum pe economie.  

Prin urmare în urma acestei declarații baroul este obligat să pună la dispoziție 

un avocat din oficiu indiferent că este latură civilă sau latură penală. Eu știu că 

sunteți jurist, dar cunosc foarte bine profesia de avocat și chiar nu aveți dreptate.  



32 
 

În al doilea rând vreau să știți că nu am venit în fața consiliului, am venit 

pentru că în primul rând am cerut acordul Baroului. Această problemă a fost pusă 

sub dezbatere Consiliului Baroului București care a aprobat, în unanimitate. Ei, din 

punctul lor de vedere, consideră că se poate încheia acest protocol.  

Prin urmare dacă niște juriști, 10 000 de avocați vin și spun că se poate, nu 

putem noi niște juriști să spunem că nu se poate și legea nu permite. Vă mulțumesc! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Direcția noastră Juridică spune că nu. 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Legea  nr. 51/1995 spune că da. Vă mulțumesc! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mai sunt intervenții? Nu? Domnul Secretar General, avizul comisiilor. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 6 - Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice 

și Libertăților Cetățenești - favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bun.  Vă mulțumesc! Supuneți la vot proiectul de hotărâre. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Supunem la vot punctul 17- Proiect de hotărâre privind încheierea unui 

protocol de colaborare între Primăria Sectorului 5 și Baroul București. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Cu 17 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-

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

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

Bogdan, Zamfirescu Leonard-Niculae, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo 

Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 10 voturi împotrivă 

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

Contantin Ion, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de 

hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Punctul 18 - 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. Inițiator, domnul 

consilier Roșca Iustinian.  

Doamna consilier Pop, îmi cer scuze că nu v-am anunțat ca inițiator, mai înainte. 

Sunt intervenții? Constat că nu sunt. Domnul Secretar, avizul Comisiilor? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 6 - Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice 

și Libertăților Cetățenești - favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Supuneți la vot proiectul de hotărâre. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Supun la vot punctul 18 de pe ordinea de zi - 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.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 11 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Pop 

Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel, Zamfirescu Leonard-Niculae, Ioniță George, 

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

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

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

George-Alexandru, Melnic Contantin Ion, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 
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Marian) și 6 abțineri (Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Iofciu Ion, 

Cârlogea George Cristian, Ilie Cătălin Andrei și Gorneanu Mihaela),  proiectul de 

hotărâre nu a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentară, dacă sunteți de acord 

cu acest punctul cu numărul 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare parc și spații de 

parcare str. Albănaș”. Sunt intervenții? Domnul consilier, vă rog! 

 

Dl consilier Ioniță George 

 Bună ziua! Având în vedere că sunt din zonă, vreau să întreb, în primul rând, ce 

înseamnă amenajare și unde se va face? În partea dreaptă a punctului termic sau în 

spatele punctului termic? Asta a fost prima întrebare. A doua întrebare: acolo sunt 

terenuri proprietate privată, din câte știu, ce s-a întâmplat cu ele? 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

A fost decât o legendă. Nu există niciun teren în proprietate privată, inițial au 

vrut să le concesioneze, ulterior a avut un contract expirat cu A.F.I. (Administrația 

Fondului Imobiliar), expirat de ani de zile. Este îngrădit abuziv, este negrevat de 

sarcini, se poate intervenii. Este domeniu public al Municipiului București, administrat 

de Sectorul 5. Parcările nu se fac…Tot spațiu verde, va rămâne spațiu verde, se vor 

face parcări de jur împrejurul amprentei acestui spațiu verde.  

În plus că ați văzut la anumite blocuri sunt niște parcări existente, dar haotice. 

Se vor lărgii, iar în interiorul spațiului verde se vor face locuri de odihnă, un loc de 

joacă pentru copii și terenuri multifuncționale de sport. 

 

Dl consilier Ioniță George 

Câte locuri de parcare vor fi amenajate? 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Aproximativ, cu cele existente ne ducem la peste 700 locuri de parcare. 

Dl consilier Ioniță George 

Peste 700 de locuri, da? Am înțeles! Mulțumesc! 
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Domnul Roșca, vă rog! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Din punct de vedere al Codului Administrativ, aș vrea să știu dacă domnul 

Secretar este de acord cu acest proiect? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Codul Administrativ nu spune dacă pot fi de acord sau nu, pot să spun doar că 

nu are avizul Comisiilor de Specialitate. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

În atribuțiile dumneavoastră, rezultă clar că, trebuie să introduceți pe ordinea de 

zi numai acele acte, propuneri de H.C.L. care îndeplinesc condiții conform Codului 

Administrativ. La asta mă refeream. Mulțumesc! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnul consilier, dacă-mi permiteți domnule președinte, acest proiect 

îndeplinește cerințele din Codul Administrativ. Pot să vă spun, dacă vă legați de aceste 

Comisii de Specialitate, ele sunt consultative. Sunteți majoritari în sală, puteți să vă 

abțineți, să votați împotrivă sau cum veți considera dumneavoastră. Alte considerente, 

a fost introdus pe ordinea de zi de către executiv, la urgență, pentru că vrem să demarăm 

ce nu s-a făcut în treizeci de ani, în acea zonă, să facem rapid. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da. Vă rog! 

 

Dl consilier Naciu-Constantin Vladimir 

Da, într-adevăr, avizele sunt consultative, dar problema este că este obligatoriu 

a se obține aceste avize. Proiectul în sine nu este unul rău, este un proiect bun dar, 

problema este că, din lipsa acestor avize, oricine poate obține și suspendarea și anularea 

lui în instanță, dar absolut oricine, în lipsa acestor avize, prin urmare, propun să îl 

prorogăm la următoarea ședință, când se pot da avizele de specialitate. Mulțumesc! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
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Dacă vreți cu adevărat dezvoltarea sectorului, Comisiile de specialitate, 

indiferent cum se numesc ele se află în această sală. Poate să vadă și cetățenii dacă vreți 

să construiți rapid și să recuperați timpul pierdut în cei treizeci de ani, sau nu. Avizele 

Comisiilor de specialitate care trebuie…Se pot ridica în picioare și spuneți „Comisia 

cutare – împotrivă” sau și votul, nu este o problemă. Executivul își asumă. La pus pe 

ordinea de zi spunând că nu este nicio problemă, rămânând la părerea că avizele 

comisiilor sunt consultative. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnul Ducuță, vă rog! 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Așa cum a spus colegul de la U.S.R., proiectul este bun. Cred că putem lua o 

pauză de zece minute ca să putem să întrunim aceste comisii și să dăm acest aviz 

consultativ, neconsultativ. Acesta este punctul de vedere al P.N.L-lui. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mai sunt intervenții? Vă rog! 

 

Dl consilier Ioniță George 

Având în vedere că ați spus că sunt create 700 locuri de parcare, în acest proiect 

nu văd tipul parcării, să înțeleg că este multietajată? 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu, nu. Vorbim…la sol. 

 

Dl consilier Ioniță George 

La sol nu încap 700. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Am spus aproximativ…Mă scuzați, 70 locuri de parcare. Mă scuzați!  

 

Dl consilier Ioniță George 

70. Asta este altă treabă! Nu 700. 

 



37 
 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Mă scuzați! Reglementez. Din dorința de a face cât mai multe am spus 700 locuri 

de parcare. 70. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnul Primar, apreciem că ne grăbim, dar vă aduc aminte că în februarie am 

cerut situația unui teren în zona Linteș… și nu am primit un răspuns să știm că este 

proprietate sau în administrarea Sector 5. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Unde, domnul consilier? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu am acum datele. Nu am primit niciun răspuns, ca să amenajăm un loc de 

joacă la cererea populației. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Am înțeles! Vă rog frumos, domnilor directori de specialitate, vedeți solicitarea 

domnului consilier și aș dori, mâine, să primească răspuns și cu fișele cadastrale 

anexate. Ce se întâmplă cu acest teren? Suntem într-o căutare disperată de acel teren... 

Dacă domnul consilier a identificat un teren și oricine identifică acele terenuri, aveți 

obligativitatea, domnilor directori, imediat să le procesați, dar imediat. Pentru asta 

vreau și notă explicativă, de ce nu a primit răspunsul. La ce direcție a ajuns? Domnul 

Viceprimar, domnilor Viceprimari vreau... De ce nu a primit domnul consilier răspuns, 

mai ales pe capitolul acesta teren? Noi căutăm cu lumânarea acestor terenuri și dacă le 

identifică cineva, avem obligativitatea, dacă sunt în regulă, să le luăm și să le 

administrăm și să facem împreună proiecte pe ele, dacă nu să dăm răspunsul sau 

împreună să vedem soluția legală. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Eu vă adresez respectuos rugămintea ca, problemele care sunt altele decât cele 

prevăzute în proiectul de hotărâre să le discutăm la sfârșit la discuții. Procedural așa 

este. Mulțumesc!  
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Vă supun la vot propunerea domnului consilier Ducuță de a lua o pauză de zece 

minute pentru întrunirea Comisiilor de specialitate în vederea obținerii avizelor pentru 

acest proiect de hotărâre. Domnul Secretar General, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru această propunere? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu 

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

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

Marian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Iofciu Ion, Cârlogea 

George Cristian, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Pop Claudia-

Ramona, Mălăelea Daniel și  Zamfirescu Leonard-Niculae) și 7 abțineri (Gorneanu 

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

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian), propunerea pentru pauza de 

zece minute a fost aprobată. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Propunerea a trecut. Pauză zece minute. Este 16:20 la 16:30 suntem, aici în sală. 

 

La ora 16:20 ședința consiliului local intră în pauză. 

La ora 16:30 domnii consilieri revin în sala de ședințe. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnul Secretar, vă rog să faceți, încă o dată prezența. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

1. Agafiței Gheorghiță - prezent 

2. Agheorghiesei Emil - prezent 

3. Bîrsan Mihai - absent 

4. Cardaș Daniel Constantin - prezent 

5. Cârlogea George-Cristian - prezent 

6. Danciu Ioan-Bogdan - prezent 

7. Ducuță Alexandru - prezent 

8. Găină Maria - prezent 

9. Gorneanu Mihaela - prezent 
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10. Ilie Cătălin-Andrei - prezent 

11. Iofciu Ion - prezent 

12. Ioniță George - prezent 

13. Kofod Helen-Daniela - prezent 

14. Laslo Mihail-Cristian - prezent 

15. Lazarov Alexandru-Sebastian - prezent 

16. Matei Ion - prezent 

17. Mălăelea Daniel - prezent  

18. Melnic Constantin-Ion - prezent 

19. Naciu Constantin-Vladimir - prezent  

20. Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru - prezent 

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 

În sală sunt prezenți 26 de consilieri locali, din totalul de 27.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Asupra acestui proiect, mai sunt intervenții din sală? Vă rog! 

 

Dl consilier Naciu-Constantin Vladimir 

Să ni se ofere câteva explicații defalcate. Care sunt cheltuielile pentru parc și 

care sunt cheltuielile pentru parcare, efectiv. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnul director, vă rog! 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Aveți devizul general. În devizul general se regăsesc toate cheltuielile, defalcate 

pe capitole. Este Anexă la hotărârea de consiliu. 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 
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Aveți și dumneavoastră înțelegere pentru locuitorii Sectorului 5 și care se uită la 

această ședință și care nu au acces.. 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Este publică aceasta. Ședința este publică, și indicatorii sunt publici. 

 

Dna consilier Ducuță Alexandru 

Aveți puțin respect față de noi, domnul director! Vă rog frumos! Aveți o 

atitudine puțin cam dură cu noi. Noi avem bunăvoință întotdeauna… 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Nu este nicio problemă să am bunăvoință. Ca să înțelegeți, indicatorii aceștia… 

Defalcarea de genul acesta nu pot să o fac acum în cinci minute. Indicatorii tehnico-

economici se fac la nivelul de construcții și instalații și montaj. 

 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Nu-i adevărat! 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Cum? Îndicatorii la ce se fac? 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Doamna consilier, vă dau cuvântul și vă expuneți punctul de vedere. Stimați 

colegi, vă rog frumos să ne exprimăm, în mod civilizat, la microfon. Discuțiile sunt în 

contradictoriu. Am luat act domnul Ducuță de…Contradicția este izvorul dezvoltării! 

Lăsați-l pe domnul director să dea explicațiile dumnealui și dumneavoastră, după 

aceea, veniți și îi dați contradictoriu părerile dumneavoastră. Vă rog, domnule director! 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Indicatorii tehnico-economici sunt făcuți conform Legii nr. 907/2016. În 907 nu 

am cum să defalc cât este asfalt, cât este parcare, cât este trotuar, cât este bancă, sunt 

per-global. Este C+M. Așa apar în 907. Nu apar separate.  

Aveți, inclusiv, în spate, dacă nu mă înșel, nu știu dacă v-au dat colegii mei, 

documentația lucrărilor de intervenție, D.A.L.I.-uri, așa se numesc. Aveți câteva pagini 

în spate.  
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Ne cerem scuze, e posibil să nu fii apucat colegii să vi le dea. Dacă vreți, avem 

mai multe exemplare în momentul de față pe care putem să vi le punem la dispoziție. 

Numai că nici în acele exemplare nu se regăsesc câți m2 de parcare sunt și ce valoare 

are construcția. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bun. Mai este ceva, domnul director? Domnul director, vă rog să luați loc. Iar 

dumneavoastră, în această ordine: doamna consilier, domnul Ducuță și domnul Naciu. 

 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Cred că este a nu știu câta oară, când îl rog pe domnul director să facă indicatorii 

conform acestei legi nr. 907/2016. I-am citit și din lege la una din întâlnirile noastre, i-

am explicat că indicatorii tehnico-economici trebuie să cuprindă: valori financiare, 

indicatori fizici care ar însemna m2 de spațiu verde, m2 de parcare sau număr de locuri 

de parcare și durată. Acestea sunt cele trei elemente din legea nr. 907/2016. Nu le avem, 

dar nu este o problemă. Însă, să ne spuneți că avem Devizul General, din care noi putem 

citi cât este spațiu verde, mie, mi se pare că este prea mult. Și aș vrea, dacă tot aveți 

devizul, să ne citiți dumneavoastră din el, cât este spațiu verde? 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Nu…  

 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Ați spus că îl avem. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Rămâneți pe loc, domnul director. Asta este una din probleme, da? Vă rog, 

domnul Ducuță! Așteptați să pună toate întrebările și apoi răspundeți. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

La început am spus că proiectul este bun și sperăm în continuare să fie bun, dar 

întrebarea care ia fost pusă domnului director, răspunsul a fost că avem acele 

documente și putem defalca suprafețele. Întrebarea mea este simplă: cum a ajuns la 

acest preț dacă dânsul nu știe cât avem asfalt, cât avem spațiu verde? Cum a ajuns la 
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acest preț ? Dacă nici asta nu puteți să ne răspundeți… Ați spus că le avem, cu zece 

minute, de fapt cu o jumătate de oră după ce a început ședința. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnul director, vă rog răspundeți! 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Recunosc că proiectul a fost făcut foarte rapid și nu am avut timp să defalc în 

devize cum a cerut doamna consilier și data trecută și cum le-am făcut. Pe acesta nu 

am apucat să fac acea Anexă și să specific suprafețe și locurile de parcare. Locurile de 

parcare, cum a spus și domnul Primar, sunt 70, să vă fac termene de finalizare și 

termene de începere, recunosc că nu am apucat să mai completez în Anexă. Asta este 

greșeala mea și mi-o asum.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mai aveți ? Vă rog să poftiți în sală, domnul director! Mai sunt întrebări din sală? 

Constat că nu. Domnul Secretar General, prezentați avizele, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 - Comisia Pentru Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și 

alte Activități Economice – aviz Favorabil; 

Avizul comisiei 2- Comisia pentru Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea 

Teritoriului, Domeniului Public, Patrimoniului și Fondului Funciar - favorabil; și  

Avizul comisiei 6 - Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice 

și Libertăților Cetățenești – favorabil; și 

Avizul comisiei 7 - Comisia pentru Educație, Tineret și Sport – favorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Vă rog să supuneți proiectul spre aprobare! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Supun spre aprobare - Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare parc și spații de 

parcare str. Albănaș”. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu 

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

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

Maria, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Iofciu Ion, Cârlogea 

George Cristian, Ilie Cătălin Andrei și Gorneanu Mihaela) și 10 abțineri (Agafiței 

Gheorghiță, Ducuță Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel, Zamfirescu 

Leonard-Niculae, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Dacă mai sunt alte probleme de ridicat? Vă rog, domnul Roșca! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

În cadrul audiențelor pe care le-am avut cu cetățenii, ne lovim de câteva întrebări, 

cam de fiecare dată: stadiul lucrărilor de anvelopare. Sunt atâtea șantiere deschise fără 

să se lucreze. Astăzi vă dau adresa oficială, și am rugămintea să răspundeți Asociației. 

Nu am să o mai citesc, este o Asociație de pe Sebastian. Însă, trec de o săptămână, de 

la această sesizare, peste tot și nu există un om pe șantier, schele și mizerie, atât. Cer 

oficial, ca până la următoarea ședință să avem o listă publică cu gradul de execuție a 

lucrărilor pe fiecare obiectiv, pe fiecare scară, pe fiecare… 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

Pe fiecare șantier deschis. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Exact. Cetățenii vor să știe când vor scăpa de schele, când o să aibă aer 

condiționat, când o să aibă curat în jurul blocurilor. Mulțumesc! 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

Domnul Cormoș, rugămintea este ca până la următoarea ședință să prezentăm 

această situație. Vă rog frumos! Toate șantierele la blocuri, anvelopările. Care sunt 

deschise, în ce stadiu se află… 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Mai sunt unele care nu sunt deschise și nici acum nu… 
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Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

Aici este o problemă. Am înțeles că sunt schelele puse, dar nu lucrează nimeni. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aerul condiționat este pe schelă, s-a furat și vine poliția peste locatari, cum… 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

Cunoaștem, domnule consilier. Până la ședința următoare o să aveți situația. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mai sunt luări de poziție din sală? Discuții? Vă mulțumesc! Constat că ordinea 

de zi a fost epuizată. Vă mulțumesc pentru participare! Declar închise lucrările ședinței 

Consiliului Local Sector 5. 

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 1644 . 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ȚIGĂNUȘ MARIAN 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

       MĂNUC FLORIN 

 

 


