
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 19.07.2021 

          

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 3758/13.07.2021.  

Lucrările ședinței încep la ora 1504.  

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, stimate colege, stimați colegi! Rog pe domnul secretar general să 

facă 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 - on-line 

13. Kofod Helen-Daniela – prezentă - on-line 
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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 

          Sunt prezenți 27 de consilieri locali, în sala de ședințe - 25 consilieri și on-line 

- 2 consilieri (Kofod Helen Daniela și Ioniță George).  

  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

 Dacă îmi permiteți, domnule președinte, executivul retrage de pe ordinea de 

zi Punctele 14 (Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de 

amenajare și întreținere a spațiilor verzi aferente pepinierelor și serelor 

administrate de Consiliul Local al Sectorului 5), 15 (Proiect de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului 

pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea 

produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului 

București, cu modificările și completările ulterioare) și 16 (Proiect de hotărâre 

privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea 

Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind 

desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 – 

Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului 

București, cu modificările și completările ulterioare), pentru clarificări. Urmează a 

fi supuse la prima ședință din... 
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, vă mulțumesc! Dau citire ordinii de zi: 

 

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

17.06.2021; 

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

anul 2021 al Consiliului Local Sector 5; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei; 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, la 

faza de proiect tehnic și detalii de execuție,  pentru obiectivul de investiții  

,,Amenajare parc și spații de parcare str. Arbănași,,; 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajare parc/zonă de relaxare situat la intersecția străzii Neptun cu 

Șoseaua Măgurele’’; 

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

faza de proiect tehnic și detalii de execuție,  în vederea creșterii performanței 

energetice pentru 15 blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului 

București; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 

188/08.11.2020 privind stabilirea numărului, denumirii și componenței 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările 

și completările ulterioare; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 4 la Hotărârea de 

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

HCL Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente 

funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”administrație” utilizate în cadrul 

aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5, precum și în cadrul 

serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de internship “ZECE 

pentru Sectorul 5!” în cadrul Primăriei Sectorului 5 și a instituțiilor publice de 

interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5; 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționarea a activității de internship “ZECE pentru Sectorul 5!” în cadrul 

Primăriei Sectorului 5 și a instituțiilor publice de interes local din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 5; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București pentru anul 2021; 

12. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “Furnizare, Instalare și 

punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și dotare Dispecerat pentru 

obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea criminalității în Sectorul 

5 – SYS5”, în noile obiective de investiții (parcuri, locuri de joacă, grădini 

publice, parcări publice supraterane) finalizare sau aflate în curs de 

implementare de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5; 

13. Proiect de hotărâre pentru solicitarea aprobării de către Consiliul General al 

Municipiului București privind încetarea dreptului de administrare a 

Consiliului Local Sector 5 asupra spațiilor din incinta secțiilor de poliție de pe 

raza sectorului 5, spații aflate în proprietatea publică a Municipiului București 

și în administrarea Consiliului Local Sector 5; 

  

 Punctele 14 (Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de 

amenajare și întreținere a spațiilor verzi aferente pepinierelor și serelor 

administrate de Consiliul Local al Sectorului 5), 15 (Proiect de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului 

pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea 

produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului 

București, cu modificările și completările ulterioare) și 16 (Proiect de hotărâre 

privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea 

Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind 

desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 – 

Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului 

București, cu modificările și completările ulterioare) au fost retrase.  

 

14. Proiect de hotărâre privind programul de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, 

larvicidare și combatere a căpușelor din incinta unităților de învățământ și din 

creșele de pe raza Sectorului 5 a Municipiului București și din zonele limitrofe 
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ale acestora; (La acest punct există un amendament, făcut de domnul Primar al 

Sectorului 5). 

Discuții. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dacă, cu privire la ordinea de zi, sunt intervenții de făcut? Vă rog, domnule 

Roșca. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

 Buna ziua! Iustin Roșca – grupul U.S.R. – P.L.U.S. 

Am trimis și în scris, am să fac public și lucrul acesta: Codul Administrativ, 

art. 135 alin. (2) prevede: „Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a 

proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8).” 

Constatăm, și de data aceasta, domnule secretar general, că nu respectați această 

prevedere a Codului Administrativ.  

Motiv pentru care vă solicităm, la începutul ședinței, intrarea în legalitate, 

astfel: retrăgând de pe ordinea de zi Punctele 2 (Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Consiliului Local 

Sector 5) și 17 (Proiect de hotărâre privind programul de deratizare, dezinsecție, 

dezinfecție, larvicidare și combatere a căpușelor din incinta unităților de 

învățământ și din creșele de pe raza Sectorului 5 a Municipiului București și din 

zonele limitrofe ale acestora). Pentru Punctul 17 am primit vineri materialele, iar 

pentru punctul 2 am primit astăzi, cu o oră înainte de ședință. Mulțumesc! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Domnule consilier, vă rog, când citiți din Codul Administrativ să și înțelegeți 

exact prevederile acestuia și să observați că la articolul invocat 136 alin. (5) spune 

că: „Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică și data de depunere 

a rapoartelor...” Că ne referim la rapoarte, da? „...și a avizelor, avându-se grijă ca 

rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise și comisiilor de 

specialitate înainte de pronunțarea acestora.” Au fost înainte de comisii? 
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Deci, art. 136 alin. (5) „Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a 

ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:...” 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

„...este supus dezbaterii...”, domnule consilier. Este diferență între a fi depus 

dezbaterii și urmează să fie depus dezbaterii. Urmează să fie supus dezbaterii, acum 

suntem la momentul... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu facem dezbatere. Art. 136 alin. (9) „Secretarul general al 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale asigură îndeplinirea condițiilor de 

la alin. (8)...” Mulțumesc! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Corect! Este diferență... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Este obligativitatea dumneavoastră de a înscrie pe ordinea de zi numai 

proiectele care corespund legii. Mulțumesc! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Și, în afară de asta, vă rog să citiți și alin. (11), la art. 136, că numai inițiatorul 

poate retrage, da?  

Am văzut că citiți de pe telefon, dacă nu aveți posibilitatea, vă dau eu, un Cod 

Administrativ.  

Deci, la momentul dezbaterii trebuie să aibă Raportul de specialitate, nu când 

afișez ordinea de zi.  
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog, domnule! 

 

Dl consilier Naciu Vladimir Constantin 

Nu despre Raportul de Specialitate era vorba, ci de însuși corpul proiectului 

de hotărâre a consiliului local. Zecile de pagini, anexele 1-7, ne-au fost transmise cu 

o oră înainte de ședință. Mulțumesc! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cu plăcere! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bun! Am înțeles că ați făcut o propunere, domnule Roșca. Referitor la Punctul 

2 și Punctul 17. Trebuie să supunem la vot.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Domnule președinte, nu avem cum să supunem la vot așa ceva. În Codul 

Administrativ scrie că numai inițiatorul le poate retrage. Așa că eu zic să supuneți la 

vot ordinea de zi.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2021 al Consiliului Local Sector 5. Ați văzut despre ce este vorba? Vreți să 

îl retragem? Vreți să nu deschidem școlile? Spuneți-mi! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vreau să respectăm legea.  
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Este respectată.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Atunci dăm drumul, mai departe. A fost opinia mea.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Vă respect opinia, ca de fiecare dată, domnule consilier, dar rectificarea 

prevede efectiv școlile. Suntem în criză de timp! Nu vă dați seama ce volum de 

muncă, atât al echipei cât... e adevărat... dumneavoastră, domnilor consilieri ați 

primit, înainte de comisiile de specialitate, acest raport. Atunci l-am terminat, 

oameni buni!  

Credeți că este o strategie să vi-l dau cu o oră înainte de ședință? Atunci l-am 

terminat. De două zile, vineri și duminică, Direcția Economică stă aici.  

Înainte de comisii au fost... avem, acum, cifrele exacte. Dăm drumul la 

reparații și dăm drumul la școli. Pentru asta este rectificarea.  

Nu o să retrag de pe ordinea de zi. Consider că elementele legale au fost pe 

deplin îndeplinite.  

Da, aveți perfectă dreptate, domnule consilier.  

Aceste documente au fost gata cu o oră înainte de studierea la comisia de 

specialitate. Nu am încălcat Codul Administrativ.  

Repet, s-a muncit tot weekend-ul! S-a muncit la aceste cifre să putem întocmi 

acest raport.  

Vă mulțumesc pentru înțelegere! 

Ați zis de punctul 17? La 17 este un amendament privind deratizarea, sau 

despre ce e vorba? Care este problema la punctul 17? 
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Dl consilier Roșca Iustinian 

A fost trimis vineri, după ce am făcut...  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Am înțeles! Ne uităm la amendament și o să vedeți că nu am scos... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vorbim de fondul problemei... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Am înțeles! Dar să știți că volumul de muncă și metamorfoza în aparatul 

propriu, raportat la evoluție și recuperarea timpului pierdut să știți că este... să zic..., 

dar noi muncim. Noi muncim și... este adevărat... dar oricând, domnilor consilieri, 

sunteți oricând, gata în echipă. Dacă ați primit sâmbătă, sau când s-a dat ordinea de 

zi?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Acum cinci zile.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Acum cinci zile. Primăria este deschisă, este a dumneavoastră. Sunteți aleși, 

ca și noi. Trebuia să veniți să vedeți că aceste echipe lucrează. Trebuie să veniți să 

vedeți că... și puteți să luați și pe viitor și acum, (trecutul asta este), să luați aceste 

date, în ceea ce privește documentarea dumneavoastră, să fiți în ritm cu noi. Pentru 

asta eu îmi cer scuze, dar să știți că s-a muncit.    

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vorbim că rectificarea de luna trecută s-a făcut la fel ca acum.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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Pentru că valorile de la școli ne-au venit... nu ne vin toate.  

Știți câte școli avem? Vin fiecare pe rând. Noi stăm după fiecare profesor, 

director „Dă-mi aia!, Dă-mi aia!”. Când le cumulăm pe toate începem să le băgăm 

în laboratorul nostru, să elaborăm bugetul de rectificări, necesar astăzi pentru 

deschiderea în bune condiții a noului an școlar.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule secretar general, vă rog să supuneți la vot ordinea de zi.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 22 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Agafiței Ghiorghiță, Ducuță 

Alexandru, 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), 

ordinea de zi a fost aprobată.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Punctul 1 - Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Local Sector 5 din data de 17.06.2021. Dacă sunt intervenții asupra acestui punct? 

Dacă nu sunt rog pe domnul secretar general să supună la vot.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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Cu 25 de 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, Zamfirescu Leonard-Niculae, Ioniță George, Kofod 

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

Iustinian) și 2 abțineri (Agafiței Ghiorghiță și Ducuță Alexandru), Punctul 1 - 

Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 

17.06.2021a fost aprobat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2021 al Consiliului Local Sector 5. Dacă sunt intervenții? Dacă 

nu sunt, domnule secretar general, avizele comisiilor. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1- Buget, Finanțe – Favorabil.   

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bun! Supunem la vot proiectul.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu 15 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 
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Marian și Gorneanu Mihaela) și 12 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Ilie Cătălin 

Andrei, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona, Zamfirescu Leonard-Niculae, Ioniță 

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

Roșca Iustinian, Agafiței Ghiorghiță și Ducuță Alexandru Punctul 2 - Proiect de 

hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 

Consiliului Local Sector 5 a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 3 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării 

unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei. 

Dacă sunt intervenții cu privire la acest proiect? Constat că nu sunt. Vă rog, poftiți! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bun! Dorim să ne împrumutăm cu 40 000 000 de euro, pentru cei din online, 

ca să știe despre ce este vorba.  

Art. 155, revenim la legea noastră de bază, Codul Administrativ, alin. (3), cât 

și alin. (4) prevede că, din când în când, domnul primar, să dăm dare de seamă către 

cetățeni. Să prezentăm execuția bugetară.  

În loc să facem asta, la nouă luni de mandat, ne împrumutăm, știind foarte 

bine că pentru anul 2021 primăria nu poate să se împrumute. Sper că nu greșesc, dar 

pe site-ul primăriei nu există o prevedere în care să vedem gradul de îndatorare. (Pe 

noul site, pe cel vechi era.)  

Așa că presupunem că asta este realitatea: nu ne putem împrumuta.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Este doar părerea dumneavoastră, domnule consilier. Dacă aveți, cu adevărat, 

calitatea de consilier, primăria vă stă la dispoziție să veniți, să vă interesați. Gradul 

de îndatorare ne permite, iar eu și echipa, executivul, nu ne permitem să mai 

întârziem. Avem datorii, dar aceste împrumuturi se vor găsi în investiții de care are 

nevoie sectorul.  

Și se poate! Gradul de îndatorare, vă informez, este undeva, dacă nu mă înșel... 

Isabela? 
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Dna director Disăgilă Isabela 

Până în 30%, 29,6%.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu, nu! Astăzi, când vorbim este 14%.  

 

Dna director Disăgilă Isabela 

Da, 14%!  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Informația este luată din Raportul de specialitate, atașat, prin care consultantul 

ne spune că nu ne putem împrumuta pentru 2021. Poate a greșit dânsul, de aceea a 

găsit soluția aceasta cu 2021 – 2022.  

Pe de altă parte, în bugetul aprobat în luna mai, nu există la categoria venituri 

acest împrumut. Nici la rectificare nu a fost prins, dar nu este treaba mea.  

Ok! V-am spus ce înseamnă asta, noi nu știm execuția bugetară, nu știm 

situația economică a Sectorului 5, dar ne împrumutăm cu 40 000 000 de euro. Ok, 

suntem de acord că pentru investiții avem nevoie de... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Din datorii de 600 000 000 nu poți să faci investiții.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ok! Sunt de acord că este o sursă de finanțare a investițiilor, doar 200 000 000 

lei. Da, ați adăugat în anexă o lista de investiții însumată: 500 000 000 lei. Așa este? 

Ne împrumutăm cu 200 000 000 lei pentru a susține aceste investiții.  

Întrebarea mea este: de ce nu alegem din această lista mare, exact acele 

investiții care le acoperim cu cele 200 000 000? 
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Întrebarea mea este: de ce îmi puneți această întrebare? 

Dați-mi voie, nu este un monolog, este un dialog! Să ne lămurim reciproc, atât 

pe noi doi cât și pe cetățenii care ne privesc. Întrebarea mea este: de ce nu puneți 

aceste întrebări, nu numai în cadrul consiliului local, ci și în cadrul aparatului 

propriu? Unde sunteți așteptat de fiecare dată să vă spuneți opiniile și părerile. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aparatul propriu este în sală?  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Este în sală și... nu, nu, nu. Nu neapărat în sală, acum! Calitatea 

dumneavoastră de consilier, să știți, că nu este de a veni doar o dată pe lună! Este să 

veniți, să aveți interactivitate cu aparatul propriu al primarului pentru elaborarea, 

modificarea sau documentarea a ce înseamnă aceste întrebări pe care le puneți doar 

în cadrul ședinței.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Împrumutul acesta, am aflat de el…marți, miercuri, iar documentația am 

primit-o vineri. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dumneavoastră sunteți un tip foarte informat, domnul Roșca! Știți  ce mișcă 

în primăria asta. Așa că să nu-mi spuneți mie că nu știați de… 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Întrebarea mea este: nu putem identifica, totuși… 
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Întrebarea mea este: nu veniți să identificăm împreună și să mergem pe 200 

de milioane cu aceste investiții în interesul…? Indiferent de coloratura politică, 

cetățenii au nevoie de ele. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vă amintesc că sunt legislativ, nu executiv. Nu pot face investiții. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

          Este adevărat, dar legislativul face propuneri, domnul Roșca. Executivul 

execută. Vă  aștept cu cea mai mare încredere, chiar la mine personal, inclusiv la 

toate direcțiile de specialitate unde toți consilierii, nu numai dumneavoastră, aveți 

undă verde. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Înțeleg că nu este….Preferăm să aruncăm 200 de milioane… 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu îi aruncăm, terminați cu demagogia. Vorbim în realitate, nu în virtual. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Puteți să-mi spuneți: există o procedură de a verifica în ce investiții se vor 

duce cei 200 de milioane? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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Aparatul de specialitate. Cine este aici? Veniți, vă rog, să-i explicăm domnului 

consilier.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aș mai vrea să aflu, când vor fi primiți acești bani? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Indiferent când vor fi primiți, anul acesta, la anul, peste doi ani, procedurile 

trebuie demarate. În orice zi. Nu ne costă pe noi, pe cetățeni. 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Referitor la bani, banii vor fi primiți după aprobarea de către Ministerul de 

Finanțe în Comisia de Împrumuturi Locale. După aceea pot fi eșalonați. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Când vin, ca perioadă de timp? 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Ca perioadă de timp, putem să-i consumăm într-o lună de zile. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu, nu. Când vin? 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

   Asta nu depinde de mine, depinde de Ministerul de Finanțe. 
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Noi avem intenția. Nu știm dacă se va aproba, dacă ne va aproba, când ne va 

aproba. Intenția și a nu pierde timpul este una. Dacă vorbeam astăzi de ceva sută la 

sută sigur era altceva. Intenția noastră este de a ne face treburile și documentele bune 

pentru viitor. Atunci, dacă ni se va aproba sau când ni se va aproba, din cuantumul 

acesta, că poate Ministerul Finanțelor spune: „Nu, nu te duci până în gradul de 

îndatorare de până la 28%, te duci până în gradul de 20%. Și din 200 o să mai poți 

să iei 50 de milioane, nu 200 de milioane de lei. Tot ce facem sunt precursorii unor 

eventuale împrumuturi.  

Nu pierdem timpul, nu stăm. Sunt lucruri normale în evoluție. Mulțumesc, 

domnul Cormoș!  

Încă o dată, de față cu domnul consilier Roșca și orice consilier: să nu aud pe 

cineva că a venit să ceară o informație în detaliu și nu este pusă la dispoziție! Dacă 

ar face vizite în primărie și la 7, și la 8, și seara, și dimineața, să vadă că această 

echipă lucrează. Și lucrează mai apăsat puțin, de aceea li se pare la unii că mergem 

prea repede. Mulțumesc! 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Dacă mai sunt alte intervenții cu privire la acest proiect? Domnul 

secretar general, vă rog să informați consiliul referitor la avizul comisiilor. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Avem Comisia buget finanțe, aviz favorabil și Comisia Urbanism, lucrări 

publice, tot favorabil. Avem două avize favorabile pentru acest proiect. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

        Mulțumesc! Supun la vot proiectul. Domnul secretar general, vă rog!  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  
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Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării 

unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei. 

Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Nu vă supărați, pentru că sunetul a fost oprit, ce votăm? Ce punct votăm? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Punctul 3. 

 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Îmi pare rău, domnul primar, dar a fost sunetul oprit de la dumneavoastră. 

Dacă votăm puntul 3 este abținere din partea mea. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela,  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), 10 voturi împotrivă (Ilie Cătălin Andrei, 

Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian, Agafiței 

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

Zamfirescu Leonard-Niculae) și 2 abțineri (Ioniță George și Kofod Helen-Daniela), 

Punctul 3 - proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor 

finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei a fost 

adoptat.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Ori convocăm numai ședință on-line și suntem cu toții, ori convocăm…unul 

aude, unul nu aude. Rezolvați odată problema! 
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Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici, la faza de proiect tehnic și detalii de execuție,  pentru obiectivul de 

investiții  ,,Amenajare parc și spații de parcare str. Arbănași,,. Dacă sunt intervenții 

de făcut? Constat că nu sunt. Domnul secretar general, avizele? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Comisia 1- Buget, finanțe, aviz favorabil. Comisia 2-Urbanism, aviz 

nefavorabil.  

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Supun la vot proiectul. Domnul secretar general, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

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) și 11 voturi împotrivă 

(Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian, 

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

Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae), Punctul 4 - Proiect 

de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, la faza de 

proiect tehnic și detalii de execuție,  pentru obiectivul de investiții  ,,Amenajare 

parc și spații de parcare str. Arbănași” a fost adoptat.  

 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Votez împotrivă pentru că nu au fost prezentați indicatorii. Sunt numai vorbe. 

Mulțumesc! 
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Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de 

investiții ,,Amenajare parc/zonă de relaxare situat la intersecția străzii Neptun cu 

Șoseaua Măgurele’’. Sunt intervenții? Domnul secretar general, avizele comisiilor! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

La proiectul 5 avem aviz favorabil de la Comisia 1 - Buget, finanțe și aviz 

nefavorabil de la  Comisia 2 - Urbanism.  

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Supun la vot proiectul 5. Domnul secretar general, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela,  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 12 voturi împotrivă (Ilie Cătălin Andrei, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian, 

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

Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae), Punctul 5 - Proiect 

de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect 

tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare parc/zonă 

de relaxare situat la intersecția străzii Neptun cu Șoseaua Măgurele’’ a fost 

adoptat.  

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 
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Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție,  în vederea creșterii 

performanței energetice pentru 15 blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului București. Dacă sunt intervenții? Vă rog, domnul Roșca! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

De fiecare dată când ni se supun…indicatorii tehnico-economici în fază 

inițială, (ni se prezintă de către domnii de la investiții), sunt valori maximale. Așa a 

fost tot anul acesta. Constatăm, acum, că la punctele 4, 5 și 6 că sunt creșteri de 

prețuri de până la 16%. Cred că este momentul în care să fim transparenți și citez ,,îi 

mințim de la o etapă la alta”. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnul director, vă rog frumos să veniți și să spuneți cum mințim noi 

cetățenii. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Asta s-a spus în înregistrarea din ședință. Am să vă redau și am să vă pun la 

dispoziție înregistrarea ședințelor în care domnul director ne spune că acești 

indicatori sunt valori maximale și acum cresc cu 16%.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Asta nu înseamnă că mințim cetățenii. Lăsați-l să vă explice. Să vă mai mintă 

odată. 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

La momentul aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru cele 15 

blocuri… 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Eu am vorbit la modul general. 
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Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Ne referim la acest proiect. Nu despre acest proiect este vorba?  Nu acesta este 

supus votului? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Haideți să ne referim la proiectul de la punctul 3 care a fost aprobat acum trei 

săptămâni. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Domnul director, vă rog dați explicațiile de rigoare. 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

La blocuri s-au schimbat temele de proiectare. S-au dat să se înlocuiască toți 

parapeții de la toate balcoane, care după cum ați văzut au căzut masiv și cad masiv. 

În timpul execuției cad fațete de bloc complet, foarte mari. De aceea au crescut 

prețurile, noi operațiuni. Plus că a fost băgat în acest program de reabilitare termică, 

inclusiv reparațiile lifturilor. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

În premieră, domnilor consilieri, pentru prima dată un sector din capitală… 

suplimentare. Să mințim mai frumos pe cetățeni, intră, în proiectul pilot, cele 15 

blocuri, și lifturile în totalitate. Explicați problema lifturilor în totalitate. 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

În Ordonanța nr. 18  se spune și despre reabilitarea lifturilor. Nimeni nu a 

făcut-o în niciun sector. Suntem primul sector care o face. Reparații și modernizări, 

nu înlocuire lifturi. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Reparații și modernizări. Și aici intervin costurile în plus, domnul consilier și 

aici intervin  și la parapeții care nu erau cuprinși. Până acum blocurile erau cu acei 
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parapeți vechi care se puneau peste acea rugină veche. Eu, la o vizită inopinată, am 

constatat lucrurile.  

Am zis, tot ce există pe acest mandat, acei parapeți trebuie înlocuiți, că 

degeaba punem…ruginăturile, timpul le mănâncă în continuare. Trebuie înlocuiți 

acei parapeți, plus că suplimentarea vine și din lifturi. 

Recunosc că este și vina mea personală. Datorită presiunii de timp, nu am 

avut… acum mi-am adus aminte și de lifturi. Nu am avut posibilitatea de a vă 

comunica, domnul consilier. Îmi cer scuze!  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

La Arbănași s-au băgat inclusiv parcările, care sunt de jur împrejurul acelui 

loc de joacă și parcările, care inițial nu existau în acel proiect, decât proiectul de parc 

și atât. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Am și eu o întrebare: Creșterea cu 20% a materialelor de construcție este 

reală? 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Asta nu mai vorbim. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Este vorba de factorii noi care au apărut, lifturi și… 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

 Și reabilitarea termică. Și la reabilitarea termică indicatorii tehnico-

economici… proiectele au fost făcute… licitația pentru execuție a fost făcută acum 

doi ani de zile. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

      Acum patru luni de zile nu apar aceste proiecte. 



24 
 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

 Licitația a început în mai 2020 și s-a încheiat în 2021, acum o lună de zile. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

       Vedeți, politica este bună pentru a cunoaște, pentru a stabili și a informa cu 

celeritate cetățenii. 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Fac o propunere! Să nu mai existe dialogul acesta din sală cu cel de la 

microfon. Să respectăm…domnul președinte… 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Am luat act de cunoștință. Bun. Mai sunt intervenții? Domnul secretar general, 

avizele comisiilor? 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Comisia 1 - Buget, finanțe, aviz favorabil. Comisia 2 - Urbanism, aviz 

nefavorabil.  

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Supun la vot proiectul! Domnul secretar general, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru - Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție,  în vederea 

creșterii performanței energetice pentru 15 blocuri de locuințe de pe raza 

Sectorului 5 al Municipiului București? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela,  Iofciu Ion, 

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

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



25 
 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 12 voturi împotrivă (Ilie Cătălin Andrei, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian, 

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

Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae), Punctul 6 - Proiect 

de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect 

tehnic și detalii de execuție,  în vederea creșterii performanței energetice pentru 

15 blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București a fost 

adoptat.  

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

 Punctul 7 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L. 

Sector 5 nr. 188/08.11.2020 privind stabilirea numărului, denumirii și 

componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 5, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 Dacă sunt intervenții? Este vot secret. Lăsăm votul pentru la sfârșitul ședinței. 

Împărțiți buletinele de vot și Comisia de numărare să fie pregătită. 

 

 La ora 1542 se împart buletinele de vot pentru Punctul 7. 

  

 Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

 Trecem la punctul 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 

Anexei nr. 4 la Hotărârea de Consiliu Local Sector 5 nr. 226/30.12.2020 privind 

modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea 

salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 

”administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei 

Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare. Dacă 

sunt intervenții pentru acest proiect? Constat că nu sunt. Domnul secretar general, 

vă rog să prezentați avizele comisiilor! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Comisia 1 - aviz favorabil și Comisia 6 - aviz nefavorabil. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 
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Mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre. Domnul secretar general, vă 

rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela,  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 12 voturi împotrivă (Ilie Cătălin Andrei, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian, 

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

Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae), punctul 8 - Proiect 

de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 4 la Hotărârea de Consiliu 

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

5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din 

cadrul familiei ocupaționale ”administrație” utilizate în cadrul aparatului de 

specialitate al Primăriei Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de 

interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și 

completările ulterioare a fost adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Punctul 9 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de 

internship “ZECE pentru Sectorul 5!” în cadrul Primăriei Sectorului 5 și a 

instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 

5. 

 Dacă sunt intervenții cu privire la acest proiect? Constat că nu sunt. Domnul 

secretar general avizul comisiilor. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Pentru acest proiect avem două avize favorabile - comisia 1 - Buget Finanțe, 

Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și comisia 6 -Juridică, 
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de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Respectarea Drepturilor și Libertăților 

Cetățenești. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. 

  

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

       În unanimitate, cu 27 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, 

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

Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, 

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

Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 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), Punctul 9 - proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Programului de internship “ZECE pentru Sectorul 

5!” în cadrul Primăriei Sectorului 5 și a instituțiilor publice de interes local din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 5  a fost adoptat.  

 

 Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționarea a activității de internship “ZECE pentru Sectorul 5!” 

în cadrul Primăriei Sectorului 5 și a instituțiilor publice de interes local din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 5. Dacă sunt intervenții.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am vrea să introducem două amendamente la regulament. Astfel, la art. 12 

propunem introducerea literei (g) prin care să specificăm că nu este rudă de gradul 

3 cu vreun angajat al primăriilor de sector și la art. 35 implicit, o declarație pe propria 

răspundere că nu este rudă cu un angajat al primăriilor de sector București.  
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Stați așa să înțeleg... 

Doamna consilier Pop Claudia Ramona cere permisiunea de a vota online 

având o problemă la spital. Eu zic să dăm dovadă de înțelegere.  

 

Doamna consilier Pop Claudia Ramona părăsește sala la ora 1545. Doamna 

consilier Pop Claudia Ramona își va exprima votul on-line. 

 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Acum... la Regulament la art. 12, dacă nu sunt rudă cu angajații primăriilor de 

sector... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Ce propuneți? Supuneți la vot amendamentul. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mie mi se pare discriminare. Iertați-mă! Bun, dacă lucrez la primărie sunt 

condamnat la locul de muncă? Dacă copilul domnului de la poartă vrea să participe 

la acest program, să se pregătească... că este un program de pregătire... 

Domnilor, și dacă merg pe stradă, există posibilitatea să-mi cadă un ghiveci 

să mor. 

Din sală 

Să aibă prioritate cei care nu sunt rude.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

  Cum stabilim? Este discriminare. Înțeleg dacă făceați un amendament cu 

cadrele de conducere și nici aceea nu mi se pare normal. Am voie să-mi exprim un 

punct de vedere... adică oamenii care lucrează în primărie sunt condamnați? Nu au 

voie nimic? Să-i trimită unde? Să sape pe câmp? În fond, e un program de formare 

din câte am citit eu... e un program de formare și zic că e discriminatoriu.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

În înțelepciunea dumneavoastră, domnilor consilieri hotărâți 



29 
 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Îmi cer scuze, supun la vot amendamentul domnului Roșca. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu 12 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, 

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

Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian 

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

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

Gorneanu Mihaela, 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) amendamentul 

a fost respins.  

Domnul Secretar General, avizul comisiilor? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Pentru acest proiect avem două avize favorabile - comisia 1 - Buget Finanțe, 

Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și comisia 6 -Juridică, 

de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenești. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. 

  

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu 26 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, 

Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță 
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Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță 

George, 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 1 vot împotrivă (Kofod Helen-Daniela), Punctul 10 -  proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea a 

activității de internship “ZECE pentru Sectorul 5!” în cadrul Primăriei Sectorului 

5 și a instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 5 a fost adoptat. 

Punctul 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și 

acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București pentru 

anul 2021. Dacă sunt intervenții la acest punct. Constat că nu sunt. 

  

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Comisia 8 - Resurse umane, protecție socială, muncă, sănătate și familie - aviz 

favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Vă mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre. 

  

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu 27 de voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

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

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

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

Sebastian, Matei Ion, 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) Punctul 11 - Proiect de hotărâre 
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privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul 

Sectorului 5 al Municipiului București pentru anul 2021 a fost adoptat. 

 Punctul 12 - Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului 

“Furnizare, Instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și 

dotare Dispecerat pentru obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea 

criminalității în Sectorul 5 – SYS5”, în noile obiective de investiții (parcuri, locuri 

de joacă, grădini publice, parcări publice supraterane) finalizare sau aflate în curs 

de implementare de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5. Dacă la acest 

punct avem intervenții. 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Bună ziua, având în vedere că acesta este jobul meu, chiar lucrez în domeniul 

acesta, aș vrea să vă supun atenției un lucru foarte interesant, zic eu. Dimineață am 

luat această ofertă, pe care am găsit-o pe site, am scos prețurile pe care furnizorul 

actual le-a trecut, am scos și beneficiarul, respectiv primăria. Am fost la 

departamentul vânzări și le-am cerut să-mi facă o ofertă. În această ofertă trebuiau 

să respecte două criterii: primul criteriu era exact să fie aceleași produse de la 

producător - cod producător și tot ce scrie aici, să fie absolut același produs; a doua 

cerință a mea a fost să seteze nivelul maxim de adaos cu care noi lucrăm. Înainte cu 

o oră să ajung la dumneavoastră, am primit oferta care este de 1.889.583 lei, sunt 

exact aceleași produse pe care le aveți acolo. Întrebarea mea este: această creștere 

de 500.000 de lei pe care o aveți aici, ar putea fi rezolvată printr-o altă achiziție? Ok. 

Am înțeles că sunteți condiționați de un contract care trebuie respectat, dar totuși ar 

fi bine ca acest acord cadru... Ceea ce încerc să vă spun este că ați putea discuta cu 

NEXTEL sau mai e o firmă, nu rețin acum cum se numește...  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Vă referiți la prețuri, domnule consilier. 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

La prețuri. Deci, exact aceleași produse care le aveți acolo... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Ați pus și adausul dumneavoastră? 
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Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Le-am cerut să pună adaosul cel mai mare cu care lucrăm.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Comisia de specialitate luați documentația, domnului consilier, și purtați o 

discuție cu cei din acordul cadru arătându-le și oferta domniei sale. De fapt, a 

societății și mai multe oferte de pe piață. 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Deci, asta este. Dacă o să luați mai multe oferte de pe piață. O să scădeți mult 

prețul. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

E un acord cadru pe 4 ani. Cu contracte subsecvente ce se fac prin negociere.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Exact. Să facem negocierea raportat la prețurile de piață. 

 

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian 

Exact, asta v-am rugat să faceți.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Numai o secundă vă rog. Mai este o întrebare. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu scrie nicăieri în raportul de specialitate că este contract cadru. E sigur 

contract cadru? 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Este un contract pornit în 2017 sau 2018. 

 

Dl director Cormoș Adrian-Dragoș 

Da, este un acord cadru unde prețurile nu se pot modifica... 
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

La o negociere, eu cred că în jos se pot... 

 

Dl director Cormoș Adrian-Dragoș 

...prețurile sunt fixe, bătute în cuie.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

A prevăzut... Am înțeles că este un contract cadru din 2018. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Întrebarea mea este - cei 500.000 de euro vin peste cei 12.000.000 

aproximativ, semnate în noiembrie 2018 sau este parte din acest contract? 

Se suplimentează valoarea semnată în 2018 sau nu?  

 

Dl director Cormoș Adrian-Dragoș 

 Rămâne aceeași. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

   19 milioane. Atunci în raportul de specialitate de ce spunem că se 

suplimentează cu...? Întreb și eu să știm ce votăm. Se aprobă suplimentarea valorii 

inițiale a contractului de achiziție publică 107991 din 11.12.2018... ce are ca obiect... 

cu suma de... Deci, repet, se aprobă suplimentarea valorii inițiale? Și mi-ați răspuns 

că nu. Acum am întrebat dacă venim peste... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Pentru că s-au creat locații noi care nu erau cuprinse în acel acord cadru. 

 

Dl director Cormoș Adrian-Dragoș 

Este suplimentare de locații.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Suplimentare de locații, în banii aceia. Putem să rectificăm chiar acum. Faceți 

amendamentul, domnul Roșca.  
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Deci, înțelegem că dacă nu avem valoare suplimentară atunci art. 2 dispare. 

Uitați-vă puțin cei care ați creionat. La art. 3 se aprobă finanțarea investiției fără 

această suplimentare.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnul director, aici se spune se aprobă suplimentarea contractului de 

achiziții... 

 

Dl director Cormoș Adrian-Dragoș 

La 110 locații noi este normal ca valoarea să crească, sunt locații noi... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnul director, domnul consilier a întrebat de valoarea acordului cadru este 

de... Se modifică valoarea acordului cadru? 

 

Dl director Ciprian Barbărasă 

Normal că se modifică 100% valoarea acordului cadru pentru că vorbim de 

110 locații noi în care se dorește montarea de camere. Aceste investiții care au fost 

făcute în Sectorul 5, în parcuri... clar vorbim de o  modificare a sumei vorbind de 

încă 110 locații noi în care se dorește montarea de camere. Nu putem să avem 110 

locații noi cu aceeași bani ca acum 3 ani. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Înțeleg că se modifică valoarea. Înseamnă că nu mai avem acel acord cadru, 

s-a consumat. Dacă venim cu o valoare mare putem face o licitație nouă conform 

Legii 98/2018. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Sunteți în eroare domnul consilier... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

...dați-mi voie să-mi duc eroarea până la capăt ca să nu rămân cu ea 

neterminată. În același timp Legea 98/2018 prevede că majorările acestor contracte 

cadru pentru produse pot fi până la 10%, nu până la 20% cum ni se cere. 



35 
 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnul consilier, din câte îmi amintesc eu, (poate greșesc și-mi cer scuze), 

acordul cadru, atunci când se încheie, are două puncte de reper, o sumă minimă și o 

sumă maximă. Fiindcă acordul cadru îți dă posibilitatea să închei de la 1 la 100.000 

de contracte subsecvente. Întrebarea mea pentru domnul director este - se încadrează 

în această suplimentare între cele două valori stabilite în acordul cadru? Eu așa îmi 

aduc aminte că acordul cadru nu este fix... 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Îmi cer scuze, domnul președinte, dacă îmi permiteți. Cred că m-am înscris 

înaintea dumneavoastră la cuvânt și ar fi fost corect să-mi dați cuvântul. Mulțumesc!  

Vorbim de un acord cadru, din ce spuneți dumneavoastră, exact cum a spus și 

domnul președinte, există o valoare minimă și o valoare maximă. Întrebarea a fost: 

dacă depășiți valoarea maximală?  

„Dacă”, exact cum a zis domnul primar și am văzut că a fost și dânsul surprins 

de această valoare mult mai mare și chiar dorește să scadă din acest punct de vedere 

prețurile, problema mea este în felul următor: păstrând confidențialitatea 

contractului, pentru că sunteți obligați și dumneavoastră să păstrați, acest contract a 

fost semnat cu anexă de locații sau nu?    

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Cu anexă de locații. 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Și atunci, cum introduci celelalte 110 locații? Cadrul nu se mai poate 

suplimenta în anexa de locații!  

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Ba da! 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Întrebarea mea este: cum?  

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 
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Articolul 122 din lege îți dă voie să schimbi până la 50% din valoarea inițială.  

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Și v-am întrebat, încă o dată, până la valoarea inițială, fără depășirea valorii 

maxime, cum o faceți?  

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Articolul 122 din 98 îți dă voie să suplimentezi, să modifici acordul cadru cu 

până la 50 % din valoarea inițială.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

În anumite condiții.  

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Haideți să le enumerăm: locații. Și cum introduceți noi locații? Încă o dată 

revenim, cum introduceți noi locații?  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Cu o notă de fundamentare, fundamentată pe articolul ... 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Deci, domnul primar a aflat și eu și toată lumea acum a aflat astăzi, câteva zile 

în urmă mai exact și de la informarea pe care ne-a adus colegul de la USR, că 

prețurile și acest contract este închis în 2018 din câte înțeleg eu. Deja, prețurile în 

2021 sunt mult mai mari ... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnul consilier, permiteți să vă întrerup, este în interesul dumneavoastră și 

al timpului nostru, al tuturor. Vă propun domnilor consilieri să dăm o abținere totală 

a acestui proiect în totalitate, că nu mai pot să retrag de pe ordinea de zi, iar pentru 
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următoarea ședință... detaliu, documentare, tot pentru domnii consilieri. Vă 

mulțumesc!  

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

 Supun la vot punctul 12! Proiect de hotărâre privind implementarea 

proiectului “Furnizare, Instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere 

Video și dotare Dispecerat pentru obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și 

Prevenirea criminalității în Sectorul 5 – SYS5”, în noile obiective de investiții 

(parcuri, locuri de joacă, grădini publice, parcări publice supraterane) finalizare 

sau aflate în curs de implementare de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 

5. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 27  abțineri (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, 

Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel, Pop 

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

adoptat. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnul director Cormoș, cu rugămintea expresă pentru acest punct pentru 

care domnii consilieri s-au abținut, pentru ședința următoare, sa avem în mapă 

separată clarificări și o expunere de motive detaliată, semnată doar de 

dumneavoastră, da? Domnul director, m-ați auzit?  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Da! V-am auzit, domnul primar!  

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

27 de abțineri, proiectul va fi repus pe ordinea de zi la următoarea ședință! 
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Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Punctul 13 - Proiect de hotărâre pentru solicitarea aprobării de către 

Consiliul General al Municipiului București privind încetarea dreptului de 

administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra spațiilor din incinta secțiilor de 

poliție de pe raza sectorului 5, spații aflate în proprietatea publică a Municipiului 

București și în administrarea Consiliului Local Sector 5. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

O întrebare: este vorba de spațiile Evidenței Populației?  

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Da! 

 

Dl director Pintileasa Bogdan Gabriel 

Bună ziua, e vorba de spațiile unde au funcționat cei de la Evidența Populației 

și în urma adresei  Ministerului Afacerilor de Interne. Ne-au  solicitat să retragem 

personalul de acolo pentru reamenajare. De câțiva ani nu mai funcționează locația 

respectivă, în schimb, noi plătim utilitățile.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

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

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Supun la vot punctul 13 - Proiect de hotărâre pentru solicitarea aprobării de 

către Consiliul General al Municipiului București privind încetarea dreptului de 

administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra spațiilor din incinta secțiilor de 

poliție de pe raza sectorului 5, spații aflate în proprietatea publică a Municipiului 

București și în administrarea Consiliului Local Sector 5. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 27 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-
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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, 

Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel, Pop 

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

adoptat. 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind programul de deratizare, 

dezinsecție, dezinfecție, larvicidare și combatere a căpușelor din incinta unităților 

de învățământ și din creșele de pe raza Sectorului 5 a Municipiului București și 

din zonele limitrofe ale acestora.  

Aici avem un amendament înaintat de domnul primar. Vi s-a adus la 

cunoștință. Credeți că este necesară mai primiți alte lămuriri?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

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

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Supun la vot amendamentul înaintat de domnul primar al Sectorului 5.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 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, Ioniță George, Laslo 

Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian, Agafiței Gheorghiță, 

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

Zamfirescu Leonard-Niculae) și o abținere (Kofod Helen-Daniela), amendamentul 

a fost aprobat. 

Supun la vot Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind programul de 

deratizare, dezinsecție, dezinfecție, larvicidare și combatere a căpușelor din 

incinta unităților de învățământ și din creșele de pe raza Sectorului 5 a 
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Municipiului București și din zonele limitrofe ale acestora în noua sa formă cu 

amendamentul aprobat. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?   

Cu 27 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, 

Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel, Pop 

Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae), Punctul 14 - Proiect de hotărâre 

privind programul de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, larvicidare și combatere 

a căpușelor din incinta unităților de învățământ și din creșele de pe raza 

Sectorului 5 a Municipiului București și din zonele limitrofe ale acestora a fost 

adoptat. 

 

 Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Între timp, până votați dumneavoastră, v-aș ruga să vă gândiți pentru luna 

august, luna concediilor, în caz că vor mai exista ședințe de îndată, o să le ținem on 

line, iar pentru ședința ordinară există undeva spre sfârșitul lunii, se va ține hibrid. 

Eu propun undeva pe 19 august, cei care suntem prezenți, care nu, facem hibrid, iar 

pentru cele de îndată tot la fel, dacă va fi nevoie... nu, nu am astăzi în perspecivă, 

dar nu știi ce poate apare în metamorfoza asta complexă. La fel, cei prezenți vor vota 

de aici, ceilalți în on line.  

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Trecem la Discuții.    

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Acum două luni, v-am solicitat aici o situație a șantierelor pentru... Sectorul 

5. În plus, încă un caz specific de la Asociația de Locatari, nu am primit niciun 

răspuns, adică primăria... 
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnul, eu las capul în jos să-mi dați o castană! Ați auzit domnule director 

Cormoș? Am luat o castană astăzi de la domnul consilier și mi-o asum.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Mi s-a trimis un răspuns: „vă va răspunde Rotary Construct!” 

Mulțumesc! Eu cu Rotary Construct nu am contract.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Acum două luni, domnul consilier a făcut o solicitare în care solicită ... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Situația anvelopărilor pe fiecare scară. Am întrebat să știm și noi cât a costat, 

când se termină...  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Programul vechi!  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Exact!  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

În primul rând, sunt 130 de blocuri contractate ... 

 



42 
 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu contează asta! 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

 Nu avem niciun document referitor la ... fiecare loc în parte din cele 130 de 

blocuri... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dar nici n-ați solicitat? Ați solicitat la zi ce avem până astăzi!  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Eu înțeleg că Primăria desfășoară un contract prin Rotary Construct prin alte 

firme, cu fiecare imobil de anvelopare și-l monitorizează.  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Este Rotary Construct  pentru 130 de blocuri. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Cu cine are Rotary Construct, în partea cealaltă, cine este?  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Care partea cealaltă?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

În orice contract există două părți.  
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Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Decât Rotary Construct... și primăria. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Cu primăria! 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

 Noi nu avem situația exactă a tot ce înseamnă lucrări executate până la această 

dată, decât procentual. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Asta vă spun, asta am cerut, procentual. Vreau să știu câți bani au primit 

această firmă și de ce se stă pe șantiere,  asta vrem să știm!  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Procentual, pentru că, pe de altă parte, sunt decontări făcute și de alte firme 

anterior.  Acele decontări nu le știm nici în momentul de față!  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Eu nu cred că sunt sume de bani care au plecat din primărie și noi nu le știm!  

Domnul Primar, trebuie să acceptați proiectul de audit. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Încă semnăm și suntem în faza de a accesa acest audit. Încă săpăm! Avem 

multe de ... 



44 
 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Al doilea punct: suntem la jumătatea anului și noi nu prea știm situația 

societăților Consiliului Local. O situație financiară, un raport la trimestru, nu am 

primit. Și mai ales la Economat, o societate care este... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dl city manager este în sală?    

 

Dl administrator public Cârlogea Iulian Constantin 

Da!  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Aș ruga pe domnul consilier Ceti Claudiu Octavian, pentru ședința din luna 

septembrie să facă un raport al lunilor de la venirea noastră aici pe tot ce înseamnă 

societăți subordonate Consiliului Local... la zi, țiplă, date fiecărui consilier local.  

 

Dl administrator public Cârlogea Iulian Constantin 

Cu siguranță, domnul primar! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Și am vrea să știm și noi domnule primar cum arată protocolul semnat cu 

sectorul X de la Chișinău. Am aflat din mass media că ați semnat o înfrățire. O să 

ni-l puneți și nouă la dispoziție nu?  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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Cum să nu! Protocolul cu Chișinăul să fie pus la dispoziție domnilor consilieri. 

Cum se numește la ei Primăria?  

 

Din sală 

Pretura!  

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Instituția Preturii este specifică perioadei interbelice din România ... era după 

război. Jos cu pretorul fascist!  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Să știți că deplasarea nu ne-a costat niciun leu din banii publici.   

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Se trece la procedura numărării voturilor pentru punctul 7 al ordinii de zi.   

 

Membrii Comisiei de numărare a voturilor strâng buletinele de vot la ora 1608.  

La ora 1609 se numără buletinele de vot. 

La ora 1618 se finalizează procedura de numărare a buletinelor de voturir. 

  

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

Dă citire Procesului Verbal al Comisiei de numărare a voturilor: 

Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru ca domnul consilier Roșca Iustinian să fie membru în locul 

domnului Naciu Constantin-Vladimir în Comisia 5 – pentru ecologie, protecția 

mediului, salubrizare, reciclarea deșeurilor. 
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În urma centralizării și numărării voturilor, s-a constatat următorul rezultat: 

Dl Roșca Iustinian: -  10 voturi pentru  

- 13 voturi împotrivă  

- 2 voturi nule 

 

Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru ca domnul Naciu Constantin-Vladimir să fie membru în 

locul  domnului Roșca Iustinian în Comisia 6 – pentru juridică, de disciplină, 

apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești. 

 În urma centralizării și numărării voturilor, s-a constatat următorul rezultat: 

Dl Roșca Iustinian: -  10 voturi pentru  

- 13 voturi împotrivă  

- 2 voturi nule 

 

Dl președinte de sedință Țigănuș Marian 

Proiectul n-a trecut. Vă mulțumesc, declar lucrările ședinței închise.  

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1620. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

MĂNUC FLORIN 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

        ȚIGĂNUȘ MARIAN 

 

 


