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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 17.06.2021 

          

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția 

înregistrată cu nr. 3270/11.06.2021.  

Lucrările ședinței încep la ora 1507.  

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. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

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

prezența.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Bună ziua!  
 

1. Agafiței Gheorghiță - absent 

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 - absent 

8. Găină Maria - prezentă 

9. Gorneanu Mihaela - prezentă 

10. Ilie Cătălin-Andrei -absent 

11. Iofciu Ion - prezent 

12. Ioniță George - prezent 

13. Kofod Helen-Daniela - prezentă 

14. Laslo Mihail-Cristian - prezent 

15. Lazarov Alexandru-Sebastian - prezent 

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

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-on-line 

24. Șerban Andrei-Bogdan - prezent 

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca - prezentă  

26. Țigănuș Marian - prezent 

27. Zamfirescu Leonard-Niculae - prezent 

La ora 1509 intră în sala de ședințe domnul consilier Mălăelea Daniel. 

         La ora 1511 intră în sala de ședințe domnul consilier Ilie Cătălin Andrei. 

         Sunt prezenți 25 de consilieri locali, în sala de ședințe 24 consilieri și on-

line domnul consilier Roșca Iustinian.  

  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc, domnul secretar general. Ședința este statutar constituită. O să 

dau citire ordinii de zi: 

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

26.05.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2021 al Consiliului Local Sector 5; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de funcții 

și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului 

Multifuncțional “Sf. Andrei”; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de funcții 

și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de funcții 

și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Impozite 

și Taxe Locale; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de funcții, 

Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Grilei de salarizare ale 

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”; 

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului 

General al Municipiului București în vederea înființări de către Consiliului 

Local Sector 5 a Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 
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5, instituție publică descentralizată în subordinea Consiliului Local Sector 

5; 

8. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei care să negocieze cu 

reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile unei posibile 

modernizări a corpului C36, din Calea Rahovei, nr. 266-268, în care își 

desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica și condițiile privind 

construirea unui nou imobil cu destinația unitate de învățământ în Str. Petre 

Ispirescu nr. 23-37; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul 

local al Sectorului 5, a proiectului Grădinița de vacanță în Sectorul 5, în 

perioada iulie-august 2021; 

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință 

gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către 

Asociația de Părinți “Lumea Copiilor Veseli”; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului 

Local Sector 5 nr. 51/12.03.2018 privind procedura de lucru pe linia 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului 

public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 

5; 

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea de acordare de către Consiliul 

General al Municipiului București a unui mandat expres Consiliului Local 

Sector 5 al Municipiului  București pentru a hotărî asocierea Sectorului 5 

prin Consiliul Local Sector 5 cu Municipiul București prin Consiliul 

General al Municipiului București și cu alte subdiviziuni administrative 

teritoriale ale Municipiului București în vederea constituirii  “Asociației de 

dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în Municipiul București”; 

13. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a contractelor de 

asociere în participațiune dintre Administrația Piețelor Sector 5 și S.C. 

Economat Sector 5 S.R.L.; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Întărirea capacității 

administrative, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție, la 

nivelul Sectorului 5 al Municipiului București", în vederea finanțării 

acestuia prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – POCA. 

      Discuții. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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Dacă-mi permiteți domnul președinte, punctul 13, executivul, îl scoate de 

pe ordinea de zi pentru clarificări și introducerea lui la ședința următoare. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, domnul primar. Astfel, punctul 14 devine punctul 13 al ordinii de zi. 

Dacă cu privire la ordinea de zi sunt de făcut intervenții, dacă nu supun la vot 

ordinea de zi, așa cum am citit-o, cu retragerea punctului 13. Cine este pentru 

ordinea de zi? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 23 de voturi pentru (Bîrsan Mihai, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin 

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

Cristian, Pop Claudia-Ramona, 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), un vot împotrivă 

(Naciu Constantin-Vladimir) și o abținere (Roșca Iustinian), ordinea de zi a fost 

aprobată. 

  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proces verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 26.05.2021. Dacă aveți intervenții asupra 

acestui punct. Observ că nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?  

Cu 20 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, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin 

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

și 5 voturi împotrivă (Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, 

Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian), procesul verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 26.05.2021 a fost aprobat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 2 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Consiliului Local Sector 5. 

Dacă sunt intervenții? 
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Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Avem un amendament. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Citiți-l dumneavoastră, este amendamentul dumneavoastră. Dacă vreți să 

depuneți un amendament, vă rog să poftiți la microfon. Este amendamentul 

grupului dumneavoastră. 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Este comunicat on-line. Nu este nicio problemă să vi-l citesc eu. Pentru ca 

această rectificare să fie în regulă, ne trebuie Hotărârea Consiliului de 

Administrație al S.C. Infrastructură S.A., de aprobare a rectificării bugetului, 

Hotărârea Consiliului de Administrație S.C. Salubrizare, de aprobare a rectificării 

bugetului, Hotărârea S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare de aprobare și 

rectificare a bugetului. De asemenea, o să fac o sinteză la următoarele paragrafe,   

sunt foarte importante Notele de fundamentare, în baza căreia se face această 

propunere de rectificare de buget, adică de cât a fost înainte, cât devine acum și 

bineînțeles, motivul pentru care se face această modificare. Mulțumesc! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

În ce constă amendamentul? Mi-ați dat argumentele, dar în ce constă 

amendamentul? 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Este vorba…Practic a fost o contestare a acestui punct de pe ordinea de zi. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Este o constatare, nu un amendament. Am luat la cunoștință și dacă doriți 

explicații, direcțiile de specialitate, Direcția Economică, inclusiv… Domnul 

consilier Ceti este în sală? Pentru Direcția Economică, clarificări pentru a începe 

dezbaterile, v-aș ruga, exact pe ce a spus domnul consilier Laslo. 

 

Dna director Disăgilă Isabela 

Rectificarea de buget s-a făcut în baza Notelor de fundamentare, primite de 

la instituțiile din subordine. Modificări am avut pe capitolul 51.01.03- Primărie, 

la Cheltuieli de personal și Cheltuieli de capital. Modificări am mai avut pe 

capitolul 67-spații verzi, la cheltuieli materiale și active financiare. Modificări 

am mai avut pe capitolul 70.02-locuințe servicii și dezvoltare publică, reabilitare 

termică, blocuri de locuit. Modificări am avut pe Direcția de Impozite și Taxe 
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Locale. Modificări am avut pe învățământul preuniversitar de stat, în sensul că 

am prins sumele pentru grădinița de vară. Pentru grădinițele de vară, pe 7 

grădinițe: Grădinița nr.2, Grădinița nr. 5, Grădinița nr. 35, Grădinița nr. 53, 

Grădinița nr. 73, Grădinița nr. 168, Grădinița Electromagnetica, etc., la cheltuieli 

de personal și cheltuieli de materiale pe învățământ. De asemenea la Direcția 

Generală de Asistență Socială s-a mărit bugetul la Cheltuieli de capital. Bugetul 

pe autofinanțate, am avut o creștere la una din unitățile din subordine, ajungând 

la valoarea de 63 159,27. Nu au fost modificări pe bugetele creditelor interne-33 

637, a rămas suma la fel. Bugetul MEDERAT -19 387,69. Repet, rectificările s-au 

făcut în baza notele de fundamentare primite de la direcțiile din subordine: DITL, 

Primăria Sector 5, Învățământ. Am transmis la Serviciu Secretariat Consiliu Local 

ceea ce ați cerut dumneavoastră, detalierea bugetului și lista globală de investiții. 

Probabil urmează să le primiți. Probabil  nu au intrat încă. 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Notele de fundamentare  nu le-am primit ca să putem da un vot în cunoștință 

de cauză. E bine că le aveți dar ar fi trebuit să ni le puneți și nouă la dispoziție. 

 

Dna director Economic Disăgilă Isabela 

Am înțeles... 

 

 Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Sunt cifre fixe care nu pleacă. Domnul consilier Ceti, domnul consilier 

Laslo a făcut o constatare că rectificarea pe Infrastructură s-a făcut fără adunarea 

acționarilor  (A.G.A.), vă rog să explicați. 

 

Dl consilier Ceti Octavian 

Bună ziua, bună ziua domnilor consilieri locali ai Consiliului Local Sector 

5. Ținând cont de contextul actual, și ținând cont că compania noastră municipală 

a Sectorului 5, Infrastructura S5, cum se numește acum S.A. avea mare nevoie de 

o modificare, ținând cont de perspectivele preluării străzilor de la Primăria 

Generală la administrarea Sectorului 5, ținând cont și de virarea capitalului social, 

pentru că știm bine noi avem un capital social subscris, dar vărsat, s-a amânat 

până în anul de grație 2021 și prin dispoziția domnului primar și prin eforturile 

bugetare făcute se ia în calcul și plata acestui capital social s-au virarea banilor. 

Am fost nevoiți, bineînțeles, să abordăm subiectul și să luăm o decizie a 

Consiliului de Administrație de astăzi, Decizia nr. 47 care a fost furnizată chiar 

și... pot să spun, partidul dumneavoastră printr-o solicitare făcută… La toate  



7 
 

companiile am făcut acest lucru. În cazul companiei Infrastructură, decizia este 

numărul 47 din data prezentei 17.06.2021, prin care se avizează rectificarea nr. 1 

știți bine 1, 2, 3, al Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al companiei 

Infrastructură S5 S.A. Totodată această decizie are și un punct 2 pentru a ști pe 

viitor ce urmează, și le-am dat și un termen executivului pentru a face rectificarea 

2, în urma bugetului de astăzi să spunem noi. Nu vom ști până la urmă varianta 

finală, finală. Pot interveni amendamente, pot intervenii o grămadă de schimbări. 

Totodată în completare prin art. 2 a acestei hotărâri am transmis, normal, decizia 

de refacere și a revizuirii  numărul 2, cum o numim noi, până în data de 30 iunie 

2021. Normal ca orice decizie ținând cont de buget ea își urmează cadrul legislativ 

și  procedural și se înmânează către AGA. Către AGA unde consiliul local deține 

majoritatea are un reprezentant. Aceasta urma bineînțeles printr-o hotărâre 

A.G.A., Hotărârea nr. 32 din data prezentei, bineînțeles că așa merg lucrurile, prin 

care s-a constatat că s-a urmat procedura legală s-a informat consiliul de 

administrație, consiliul de administrație bineînțeles a transmis către adunarea 

generală a acționarilor. Infrastructură nu doar are ca și acționar majoritar cu 99% 

Consiliul Local al Sectorului 5 dar și Centrul Cultural de Tineret Ștefan Iordache, 

tot o instituție subordonată Consiliului Local. Să spunem validarea sau decizia a 

fost luată cu majoritate 100% nu s-a pus nici măcar o problemă. Noi vorbim aici 

de o previziune, știți bine în bugetul de venituri și cheltuieli exista o previziune...  

tocmai de aceea există varianta 1, varianta 2, până la finalul anului în cazul de 

față. Orice întrebare, vă stau la dispoziție, nu doar pentru Infrastructură și pentru 

Salubrizare, pentru AES...și pentru Economat. Nu doar dacă țin de ce s-a 

întâmplat astăzi sau ce s-a întâmplat pe parcursul anului 2021, iar aceste 

prerogative le-am prezentat domnului primar. Calitatea mea este totală și prezența 

la fel. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mai sunt intervenții? 

 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

   Mulțumesc pentru prezentare. Eu aș avea o singură întrebare. Ne este destul 

de greu așa cum a spus colegul nostru sau să trecem modificările dacă nu sunt 

puse în oglindă ce era cu ce a devenit și motivul pentru care se schimbă valoarea. 

Dar ceea ce am apreciat la buget și l-am votat a fost că veniturile au fost bine 

apreciate. Adică față de veniturile anului trecut s-a ținut cont de ele și s-a făcut un 

venit după părerea noastră echilibrat. Observ în această rectificare că venitul a 

crescut. Și a crescut la Fonduri Europene și a crescut destul de mult aici. Aș avea 
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o întrebare. S-a întâmplat ceva între timp? A apărut un proiect nou sau a apărut o 

nouă finanțare? Asta odată. A doua- când am mărit niște cheltuieli la mai multe 

poziții s-au luat banii din altă parte sau o rezultat dint-o mărire a veniturilor? 

Mulțumesc! Acestea sunt întrebările. 

  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

            Pe rând, Proiectele și apoi doamna director economic. 

 

Dna director Economic Disăgilă Isabela 

Doamna consilier, la proiecte este o singură previziune. Se are în vedere 

accesarea la mai multe proiecte. Aceasta este logica. Domnul Ceti o să vă spună 

mai multe. 

 

Dl consilier Ceti Octavian 

Ținând cont că noi ne doream foarte mult ca în decursul anului 2021 să se 

deschidă mai multe acte de finanțare și totodată nu vă ascund faptul că astăzi vin 

de la o OIR-organizație care se ocupă de finanțări, unde am avut o întâlnire pe 

subiectul G.A.L., un alt punct sensibil al nostru și totodată am avut o discuție să 

știm și noi dacă pe parcursul anului 2021 ne-am făcut o proiecție bugetară, ne-am 

făcut o previziune, exact cum a spus și doamna director General Economic al 

Primăriei Sectorului 5 cu privire la accesarea sau măcar depunerea de cereri de 

finanțare în anul 2021. El a fost foarte optimist. Poate dumneavoastră care sunteți 

o persoană mult mai activă și pe partea privată decât cea de stat poate ați fi sceptică. 

Să știți și eu am avut scepticismul meu, dar am rămas surprins de abordarea 

dumnealui și de optimismul dumnealui. Noi am făcut o previziune la începutul 

anului  pentru acest buget, nu vă ascund faptul că astăzi pe ordinea de zi avem la 

punctul 14 care va fost prezentată, depunerea unei cereri de finanțare pe un proiect 

anticorupție. Există de fapt singura axă, singura arie de finanțare deschisă 

actualmente astăzi, iar noi prin dispozițiile domnului Primar  îl ducem în zona de 

accesare, monitorizare proiecte indiferent de valoarea lor depunem pe suma 

maximă, asta numai dacă dumneavoastră ne acceptați cofinanțarea de 2% vom 

depune orice proiect. Noi sperăm, bineînțeles. Avem șansă de absorbție și să ne fie 

și aprobate în proporție de 100 %, ne-am dori. Suntem optimiști vă dați seama. Dar 

momentan în 2021 știți bine că este început de strategie iar noi prin optimismul 

nostru să rămână consacrat sperăm să accesăm cât mai mulți bani indiferent de 

program, cum se va numi el, că e POCA, că e POR, că este POCU, să-i aducem în 

Sectorul 5, iar cetățenii, unici beneficiari ai acestor proiecte să simtă o creștere a 

calității vieții. Asta ne dorim. Mulțumesc!  
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dacă mai sunt de făcut intervenții... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Vreau s-o asigur pe doamna consilier și pe cei care au studiat această 

rectificare de buget că pe toți banii îi veți vedea de această dată sunt în interesul 

cetățenilor. Nu sunt rectificări imaginare, sunt rectificări necesare, permisibile 

astăzi de bugetul Primăriei Sectorului 5. O spun și îmi asum responsabilitatea, 

este un buget realist care din când în când, știți prea bine, nu mai mult decât 

permite dar raportat la 2020, când s-a plecat cu un buget de două miliarde două 

sute și ceva de milioane la începutul anului când am votat bugetul, noi l-am votat 

la nouă sute șaptezeci și ceva de milioane. Anul trecut am închis bugetul primăriei 

pe un miliard șase sute, am votat la începutul anului nouă sute de milioane iar 

astăzi cu această rectificare suntem undeva la un miliard o …Deci este un buget 

permisibil raportat la cu cât am închis anul trecut și ...am vrea să-l ținem atât foarte 

mult în frâu acest buget să avem cât să-l închidem, după părerea mea și a 

specialiștilor Primăriei Sectorului 5, să-l închidem sub cei un  miliard șase sute și 

ceva de anul trecut, maxim un miliard ...patru sute estimăm că vom închide la 

sfârșitul anului atunci când reglăm în totalitate această rectificare unde o putem 

face  la sfârșitul anului, ori pe plus, ori pe minus. Vă mulțumesc!  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mai sunt de făcut intervenții? 

 

Dl consilier George Ioniță 

Bună ziua! La Capitolul- școli, unități școlare vreau s-o întreb pe doamna 

director economic dacă a primit cererea pentru rectificare din partea liceului 

Bolintineanu. 

 

Dna director Economic Disăgilă Isabela 

          Da, am primit pentru Bolintineanu. 

 

Dl consilier George Ioniță 

Și ați aprobat sumele cerute acolo? Știți situația... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

În această rectificare sunt cuprinse inclusiv școlile și toate  cererile...  
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Dl consilier George Ioniță 

Eu am înțeles, numai că am vrut să mă asigur deoarece situația liceului o 

știți, un corp de clădire o ia la vale, cel prins de ...plus că bugetul pe 20.03... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Noi nu dăm vina nici pe trecut nici pe viitor. Suntem datori să...Nu-ți mai 

dă nimeni ziua de ieri. Nu trebuie să mai criticăm ieri... 

 

Dl consilier George Ioniță 

Nu am criticat. E o situație de fapt care trebuie remediată. Plus axa 20.03. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

La Bolintineanu inclusiv bazinul... care nu stă nici de mandatul trecut, stă 

de câteva mandate.  

 

Dl consilier George Ioniță 

Da, aia e altceva... Și pe 20.03 vreau să întreb pe utilități dacă s-a rezolvat 

problema. Mulțumesc.  

 

Dna director Economic Disăgilă Isabela 

Da, s-a rezolvat problema. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Sunt declarații publice domnul consilier! 

 

Dna director Economic Disăgilă Isabela 

Acum aș veni și eu să mai completez, l-a momentul când s-a făcut bugetul 

inițial nu s-a tăiat după utilități. Bugetul a fost făcut de doamna de la Bolintineanu. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mai sunt de făcut intervenții? Acum domnul consilier, vă rog frumos, 

ședințele acestea sunt publice, ne vede lumea. Haideți să avem și o ținută adecvata. 

Și mie îmi place să umblu casual, ușor așa. Măcar la ședință o dată pe lună haideți 

să venim într-o ținută adecvată, nu în pantaloni trei sferturi.  

 

Dl consilier George Ioniță 

          Este problema mea. 
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Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Este un respect față de noi și de instituție, stimate consilier. Nu vorbiți 

ironic, vă rog frumos! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supun la vot Punctul 2 - Proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Consiliului Local Sector 5.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu 

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, 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 4 abțineri (Bîrsan Mihai, 

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

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 3 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a 

Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 

Complexului Multifuncțional “Sf. Andrei”. Dacă sunt intervenții pe acest punct. 

Observ că nu sunt. Supun la vot proiectul.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Pentru acest punct avem două avize de la comisia 1 și comisia 6, avize 

favorabile. Și la punctul 2 am avut aviz favorabil de la comisia 1.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supun la vot proiectul de la punctul 3. Cine este pentru? Voturi împotrivă? 

Abțineri?  

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu 

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, 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, 
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Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 4 abțineri (Bîrsan Mihai, 

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

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Punctul 4 – Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a 

Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului. Dacă sunt intervenții? 

Observ că nu sunt. Domnul Secretar, avizul comisiilor… 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 favorabil, comisia 6 favorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? 

Abțineri?  

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu 

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, 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 4 abțineri (Bîrsan Mihai, 

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

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 Punctul 5 – Proiect hotărâre pentru modificarea Organigramei, a 

Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 

Direcției de Impozite și Taxe Locale. Cu mențiunea că aici avem un amendament 

de modificare a textului, pe care bănuiesc că îl aveți și dumneavoastră la mapă, 

este vorba de: la statul de funcții-pagina 1, se modifică Serviciul Evidență Venituri 

cu Direcția Economică – Serviciul Evidență Venituri și Încasări, iar la 

organigramă, Serviciul Prelucrare Date se modifică Serviciul Prelucrare 

Automată a Datelor. Dacă sunt intervenții de făcut asupra acestui punct. Observ 

că nu sunt. Domnul Secretar General, avizul comisiilor.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Două comisii, ambele favorabile, comisia 1 și comisia 6.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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Supun la vot amendamentul privind modificările făcute. Cine este pentru? 

Voturi împotrivă? Abțineri?  

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu 

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, 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 4 abțineri (Bîrsan Mihai, 

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

amendamentul a fost aprobat. 

Supun la vot proiectul în noua sa formă cu amendamentul aprobat. Cine 

este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?   

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu 

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, 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 4 abțineri (Bîrsan Mihai, 

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

proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Punctul 6 – Proiect hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului 

de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Grilei de 

salarizare ale Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”. Domnule 

Secretar General, avizul comisiilor…  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Două comisii, ambele favorabile, comisia 1 și comisia 6.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc. Dacă sunt de făcut intervenții asupra acestui proiect. Vă rog 

doamnă, poftiți.  

 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Eu am încercat să citesc Nota de fundamentare, pentru că este propusă în 

organigramă înființarea a două noi funcții de director adjunct. Ne-a mai propus 

domnul director înființarea unei poziții de director adjunct și ne-a explicat că e 
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vorba de director artistic, a picat atunci la vot. Acum ne propune două funcții, și 

citind în argumentare, vă spun că m-am simțit ca un copil de clasa a 8-a în fața 

unui test, de înțelegere a unui text pentru prima oară când îl citești, sunt cuvinte 

multe... Eu citesc și domnul director pe care l-am văzut în sală poate să mă ajute. 

Spune: “necesitatea existenței la nivelul instituției a unui management performant 

al resurselor umane, se impune o abordare strategică, integrată și dinamică pe linia 

adminsitrativă de natură să facă față schimbărilor și ritmului accelerat impus de 

cetățenii sectorului 5.’’Sinceră să fiu, eu nu prea înțeleg ce cerințe au cetățenii 

Sectorului 5, ce schimbări și ce ritm accelerat au aceste cerințe, astfel încât să 

trebuiască un director adjunct care să aibă grijă de resursa umană a acestei 

organizații. Cea mai drăguță este motivarea pentru înființarea postului de contabil 

șef pe care v-o citesc, care spune așa: “așa cum bine se știe, contabilitatea este 

știința și arta stăpânirii afacerilor care se ocupă cu măsurarea, evaluarea, 

cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, 

precum și a rezultatelor obținute, etc… în care scop trebuie să asigure înregistrarea 

cronologică și sistematică ș.a.m.d. (citat din lege)”. Acesta este argumentul! Până 

acum nu s-a făcut contabilitate, conform legii? Nu înțeleg! Eu nu zic că nu e 

nevoie de aceste posturi, deși această organizație crește mai frumos decât 

cozonacii mei ca să fiu sinceră. E mult mai dinamică. Dar, nu înțeleg totuși 

argumentele. Mi se pare că ar fi firesc să ne dați niște argumente simple, clare, ca 

să pricepem și noi de ce este nevoie. Mulțumesc!  

  

Dl director al Centrului Cultural și de Tineret  

“Ștefan Iordache” – Voicu Cristian Silviu  

Bună ziua, în primul rând. Este vorba de faptul că, așa cum știm, bugetul s-

a votat târziu, calendarul de evenimente și mai târziu. Această creștere dinamică 

este pusă pe seama faptului că ne dorim să organizăm evenimente culturale cât 

mai putem să beneficiem de această relaxare, ceea ce înseamnă că la acest moment 

vom avea 4,5, chiar 6 evenimente în paralel. Este nevoie, așa cum am spus, de doi 

directori adjuncți. Așa cum bine vedeți, am desființat servicii, am înființat birouri 

și compartimente mai multe, costurile nu au crescut, nu știu ce să vă răspund mai 

mult de atât. Cât despre contabil șef, astăzi este șef compartiment contabil. Vreau 

să reglementez asta și să-l transform în contabil șef, așa cum trebuie să existe la o 

instituție. Vă mulțumesc!  

 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Mulțumesc domnul director, dar tot nu am înțeles despre cele două poziții 

de director, nu mi-ați zis decât că aveți mai multe evenimente în paralel.  
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Dl director al Centrului Cultural și de Tineret  

“Ștefan Iordache” – Voicu Cristian Silviu  

Pentru gestionarea lor este nevoie de personal de conducere. 

 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Eu am citit raportul dumneavoastră de anul trecut când ați avut tot cam 

atâtea evenimente și în care ați spus că ați făcut o mare parte din ele cu 20, 25 de 

oameni, acum aveți 40. De ce vă trebuie 2 directori și nu oameni de execuție 

efectiv.  

 

Dl director al Centrului Cultural și de Tineret  

“Ștefan Iordache” – Voicu Cristian Silviu  

Ca să vă răspund, sunt 7 posturi de conducere la 40 de posturi. Nu consider 

că sunt mulți.  

 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Asta considerați dumneavoastră. Eu lucrez în instituții care în care sunt 7 

directori la 1000 de oameni. Asta nu are importanță. Important e cum organizați 

dumneavoastră, și noi nu vrem să ne opunem la ceva ce ne puteți argumenta clar. 

Deocamdată nu rezultă, din ceea ce ne-ați spus, necesitatea înființări pozițiilor de 

directori. Vă mulțumesc! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dacă mai sunt de făcut intervenții.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, avem două avize favorabile de la 

comisia 1 și comisia 6.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Supun la vot Proiectul hotărâre pentru modificarea 

Organigramei, a Statului de funcții, Regulamentului de Organizare și 

Funcționare și a Grilei de salarizare ale Centrului Cultural și de Tineret 

„Ștefan Iordache”.  

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?   

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu 
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Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, 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 4 abțineri (Bîrsan Mihai, 

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

proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

 Trecem la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea 

împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în 

vederea înființări de către Consiliului Local Sector 5 a Direcției de 

Administrare a Unităților de Învățământ Sector 5, instituție publică 

descentralizată în subordinea Consiliului Local Sector 5.  

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

 În cadrul Primăriei, în cadrul aparatului de specialitate, există Serviciul de 

Administrare a Unităților de Învățământ din Sectorul 5, deja. Care sunt 

necesitățile, pentru că nu am reușit să le identific, documentația proiectului, care 

sunt necesitățile care ar justifica trecerea de la serviciul la direcție? 

 

D-ra director Nedelcu Roxana 

Bună ziua, îmi cer scuze și recunosc poate am fost un pic lacunară, am spus 

că pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență și eficacitate, se impune 

înființarea acestei structuri. Și aceste două cuvinte sintetizează pe deplin motivul 

acestui demers. Suntem singura autoritate locală din București care nu are această 

direcție de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat ... 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Sectorul 2 are, vă garantez! 

 

Din sală 

Și 4 are! 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

A avut și Sectorul 1 până a desființat doamna... 

 

D-ra director Nedelcu Roxana 
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Prin înființarea acestei structuri se va degreva foarte mult Direcția 

Economică din cadrul Primăriei care, în acest moment, lucrează direct pe parte 

financiar contabilă cu  contabilii unităților de învățământ. Practic colegele mele, 

centralizează toată activitatea acestora pe parte de finanțări. Totodată se poate 

asigura o mai bună gestiune a fondurilor publice prin efectuarea unor achiziții 

centralizate, o dată din punct de vedere financiar și apoi ca și necesitate, pentru 

că, în momentul de față, anumite unități școlare beneficiază de produse, materiale 

de curățenie, în funcție de cât de dedicați și cât de repede personalul administrativ 

reacționează la nivelul lor. Alta este să ai o necesitate și să satisfaci pentru toți în 

același moment. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Dacă îmi permiteți și mie, și eu găsesc justificat acest proiect, prea mulți 

ordonatori.... Știți că directorii unităților de învățământ sunt ordonatori terțiari de 

credit, dar nu au personalul adecvat. În afară de o secretară, o contabilă și un 

administrator... cam atât sunt într-o școală. În materie de achiziții, știu cu ce         

ne-am confruntat... e foarte dificil ca să facă achiziții publice în sistemul SICAP, 

cere legea... Unii nu se pricep, ș.a.m.d. Nu mai vorbesc de caiet de sarcini... 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor: Comisia 1- favorabil, Comisia 7 – nefavorabil. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Punctul 7-Proiectul de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese 

a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființări de către 

Consiliului Local Sector 5 a Direcției de Administrare a Unităților de 

Învățământ Sector 5, instituție publică descentralizată în subordinea 

Consiliului Local Sector 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 16 voturi pentru (Gorneanu Mihaela, Cârlogea George-Cristian, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ilie cătălin Andrei, 

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 (Kofod Helen-Daniela, Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 4 abțineri (Bîrsan 
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Mihai, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Punctul 8: Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei care să 

negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile unei posibile 

modernizări a corpului C36, din Calea Rahovei, nr. 266-268, în care își 

desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica și condițiile privind 

construirea unui nou imobil cu destinația unitate de învățământ în Str. Petre 

Ispirescu nr. 23-37.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor: Comisia 1- favorabil, Comisia 7 – favorabil. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Supun la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Gorneanu Mihaela, Cârlogea George-Cristian, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ilie cătălin Andrei, 

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,Țigănuș Marian, 

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

Vladimir, Roșca Iustinian, Bîrsan Mihai, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona 

și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, 

din bugetul local al Sectorului 5, a proiectului Grădinița de vacanță în Sectorul 

5, în perioada iulie-august 2021.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor: Comisia 1- favorabil, Comisia 7 – favorabil. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Supun la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Gorneanu Mihaela, Cârlogea George-Cristian, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ilie cătălin Andrei, 

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,Țigănuș Marian, 
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Kofod Helen-Daniela, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-

Vladimir, Roșca Iustinian, Bîrsan Mihai, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona 

și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

 Punctul 10: Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în 

folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către 

Asociația de Părinți “Lumea Copiilor Veseli”. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor: Comisia 2 - favorabil, Comisia 7 - favorabil. 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Supun la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Gorneanu Mihaela, Cârlogea George-Cristian, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ilie cătălin Andrei, 

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,Țigănuș Marian, 

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

Vladimir, Roșca Iustinian, Bîrsan Mihai, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona 

și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

 Punctul 11: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 51/12.03.2018 privind procedura de lucru pe linia 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului 

public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul Comisiei: Comisia 5- favorabil. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Supun la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Gorneanu Mihaela, Cârlogea George-Cristian, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ilie cătălin Andrei, 

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,Țigănuș Marian, 
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Kofod Helen-Daniela, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-

Vladimir, Roșca Iustinian, Bîrsan Mihai, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona 

și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

 Punctul 12: Proiect de hotărâre privind solicitarea de acordare de către 

Consiliul General al Municipiului București a unui mandat expres Consiliului 

Local Sector 5 al Municipiului  București pentru a hotărî asocierea Sectorului 

5 prin Consiliul Local Sector 5 cu Municipiul București prin Consiliul General 

al Municipiului București și cu alte subdiviziuni administrative teritoriale ale 

Municipiului București în vederea constituirii  “Asociației de dezvoltare 

intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în 

Municipiul București”. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor: Comisia 1 – favorabil, Comisia 5- favorabil, Comisia 6 

– favorabil.  

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Supun la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Gorneanu Mihaela, Cârlogea George-Cristian, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ilie cătălin Andrei, 

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,Țigănuș Marian, 

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

Vladimir, Roșca Iustinian, Bîrsan Mihai, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona 

și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Punctul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Întărirea 

capacității administrative, prin implementarea unor măsuri preventive 

anticorupție, la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București", în vederea 

finanțării acestuia prin Programul Operational Capacitate Administrativă – 

POCA. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor: Comisia 1 – favorabil, Comisia 6 – favorabil.  
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Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Supun la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Gorneanu Mihaela, Cârlogea George-Cristian, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ilie cătălin Andrei, 

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,Țigănuș Marian, 

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

Vladimir, Roșca Iustinian, Bîrsan Mihai, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona 

și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Dacă îmi permiteți, o veste proastă și una bună. Vestea proastă este că o să 

vă stric săptămâna viitoare încă o zi, să vă chem la o ședință de îndată și vestea 

bună e că vor veni primii bani. Mai multe detalii o să vă dau înainte de convocarea 

ședinței de îndată când vor veni primii bani, așa cum v-am promis și 

dumneavoastră și cetățenilor ... prin ce ne-am zbătut vom primii bani la Primăria 

Sectorului 5 pentru dezvoltare. Vă mulțumesc!  

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc, declar lucrările ședinței închise, la ora 1559. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

MĂNUC FLORIN 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

        ȚIGĂNUȘ MARIAN 

 

 


