
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local Sector 5 

din data de 12.08.2021 

          

 

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția 

înregistrată cu nr. 4157/11.08.2021.  

Lucrările ședinței încep la ora 1405.  

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 viceprimar – Melnic Constantin Ion și 

domnul Secretar General – Mănuc Florin.  

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Bună ziua, domnul primar își cere scuze, a plecat la blocul unde a avut loc, 

ieri, evenimentul nefericit. Se întâlneșete acum cu reprezentanții de la I.S.U., pentru 

încheierea procesului verbal de constatare și cu locatarii. Au mai apărut încă două 

familii care solicită în regim de urgență cazare pentru că au niște copii nou născuți, 

8-9-10 luni. Își cere încă o dată scuze, este acolo prins în această activitate. Eu voi 

reprezenta pe domnul primar, iar domnul președinte poate să înceapă ședința.  

 

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 - on line 

2. Agheorghiesei Emil – prezent 

3. Bîrsan Mihai – absent 

4. Cardaș Daniel Constantin – prezent - on line 

5. Cârlogea George-Cristian – prezent 

6. Danciu Ioan-Bogdan – prezent 

7. Ducuță Alexandru – prezent - on line 
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8. Găină Maria – prezentă 

9. Gorneanu Mihaela – prezentă – on line 

10. Ilie Cătălin-Andrei - prezent 

11. Iofciu Ion – prezent 

12. Ioniță George – prezent - on line 

13. Kofod Helen-Daniela – prezentă – on line 

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent – on line 

15. Lazarov Alexandru-Sebastian – prezent – on line 

16. Matei Ion – prezent 

17. Mălăelea Daniel – prezent 

18. Melnic Constantin-Ion – prezent 

19. Naciu Constantin-Vladimir – prezent – on line  

20. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru – prezent – on line 

22. Pop Claudia-Ramona – prezentă 

23. Roșca Iustinian – prezent – on line 

24. Șerban Andrei-Bogdan – prezent 

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca – prezentă – on line  

26. Țigănuș Marian – prezent 

27. Zamfirescu Leonard-Niculae – absent 

 

Sunt prezenți 25 de consilieri locali: în sala de ședințe - 13 consilieri; on-

line - 14 consilieri (Agafiței Gheorghiță, Cardaș Daniel Constantin, Ducuță 

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

Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Naciu Constantin-Vladimir, 

Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Ștefănescu Georgiana-Raluca)  și 2 

consilieri absenți ( Bîrsan Mihai și Zamfirescu Leonard Nicolae). 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, vă mulțumesc! Dau citire ordinii de zi: 

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

pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București aprobat prin H.C.L. 

nr. 81/04.05.2021, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani din fondul de 

rezervă bugetară constituit în bugetul local pentru sprijinirea proprietarilor 

imobilelor afectate de incendiul din data de 11.08.2021, din Sectorul 5, 

Calea Rahovei, nr. 325, bloc 13. 
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Pentru ambele avizele se dau de Comisia Buget, Finanțe, Taxe, Fonduri 

Europene și alte activități economice.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supun la vot aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare de astăzi. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

1. Agafiței Gheorghiță – pentru 

2. Agheorghiesei Emil - pentru 

3. Cardaș Daniel Constantin – pentru 

4. Cârlogea George-Cristian - pentru  

5. Danciu Ioan-Bogdan - pentru 

6. Ducuță Alexandru – pentru  

7. Găină Maria - pentru 

8. Gorneanu Mihaela – abținere 

9. Ilie Cătălin-Andrei - abținere 

10. Iofciu Ion - pentru 

11. Ioniță George – pentru 

12. Kofod Helen-Daniela – pentru 

13. Laslo Mihail-Cristian – pentru 

14. Lazarov Alexandru-Sebastian – pentru  

15. Matei Ion - pentru 

16. Mălăelea Daniel - pentru 

17. Melnic Constantin-Ion - pentru 

18. Naciu Constantin-Vladimir – pentru 

19. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 

20. Ploscaru George-Alexandru – pentru 

21. Pop Claudia-Ramona - pentru 

22. Roșca Iustinian – pentru 

23. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 

24. Ștefănescu Georgiana-Raluca – pentru 

25. Țigănuș Marian - pentru 

 

Cu 23 de voturi pentru și 2 abțineri ordinea de zi a fost aprobată.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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Dau cuvântul domnului viceprimar, Melnic Constantin, pentru a informa 

consiliul referitor la evenimentul nefericit.  

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Deci, ieri, în jurul orelor 1100, a fost sesizat 112 pentru degăjări de fum la 

imobilul menționat. Echipajele, în frunte cu domnul primar, echipajul poliției 

locale și direcțiile subordonate, s-au deplasat acolo, s-au întâlnit cu: 10 

autospeciale, cu poliția națională, cu jandarmeria. Știți foarte bine și din ce s-a 

reflectat în presă, au intervenit operativ.  

Nu au existat victime omenești. Au fost 2 sau 3 persoane spitalizate: doi 

pompieri care au avut nevoie de îngrijiri medicale, întrucât au inhalat fum; o 

doamnă în vârstă, locatară, în aceeași situație; și un polițist local ce a intervenit 

pe schelă salvând un copil pe la etajul 2 sau 3 (dacă nu mă înșel), s-a accidentat 

ușor la mână, a refuzat spitalizarea, a fost pansat pe loc.  

Proporțiile dezastrului nu vi le pot spune acum. Cert este că avem, la ora 

actuală, 24 de apartamente afectate în totalitate. S-au luat măsuri operative de 

securizare a apartamentelor (să nu dispară lucruri, să nu așa...).  

Am avut o întâlnire cu locatarii, condusă de domnul primar, ieri li s-a pus 

la dispoziție, dacă solicită cazare la un hotel din București.  

S-au oferit constructori, în mod voluntar, să renoveze apartamentele 

afectate și vor începe în clipa în care se va încheia procesul verbal, pentru care s-

a dus domnul primar, acum, la locație împreună cu cei de la I.S.U. Se poate 

interveni după ce se încheie procesul-verbal. Dacă se intervine înainte, se pot 

distruge probe. 

 Acum, domnia sa, este cu cei de la I.S.U., se întâlnește cu locatarii. Prima 

măsură: ușile care au fost sparte vor fi înlocuite, pentru securizarea 

apartamentelor, urmând, pe măsură ce vin constructorii, să intrăm în 

apartamentele afectate, cât de cât să le renovăm.  

Încă o dată: nu pe banii Primăriei.  

Deci, instituția primăriei se oprește la intrarea în bloc. Am avut aseară, după 

întâlnire, am avut o ședință cu Comitetul pentru Situațiile de Urgență, în care s-a 

luat Hotărârea, s-o citesc:  

„HOTĂRÂREA NR. 4/11.08.2021 
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A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL 

SECTORULUI 5  

 

 Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5, întrunit în 

ședința din data de 11.08.2021, la sediul Sectorului 5 al Municipiului București, 

din Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 – 11 ca urmare a convocării Președintelui 

C.L.S.U. 

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea 

nr. 15/2005, Hotarârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului – Cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, 

funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de 

urgență cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 

557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, Legii nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată,  

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL 

SECTORULUI 5 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1 – Alocarea unor sume de bani din fondul de rezerva bugetara 

locatarilor din apartamentele afectate de incendiul produs în data de 11.08.2021, 

la imobilul situat în Calea Rahovei nr. 325, bloc 13. 

Art.2 – Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 5, precum și instituțiile din subordinea Consiliului Local Sector 5, vor 

aduce la îndeplinire prin compartimentele de specialitate, prevederile prezentei 

hotărâri.” 

 

În urma acestei hotărâri s-a convocat, de îndată, această ședință 

extraordinară prin care dorim să acordăm un ajutor familiilor care au avut de 

suferit.  

Atât am avut de spun. Domnul președinte, vă rog! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumim, domnul viceprimar! Trecem la punctul 1 al ordinii de zi - 

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 
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anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București aprobat prin H.C.L. nr. 

81/04.05.2021, cu modificările și completările ulterioare. Sunt discuții cu privire 

la acest punct? Constat că nu sunt.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Comisia  1 – aviz favorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

1. Agafiței Gheorghiță – pentru 

2. Agheorghiesei Emil – pentru 

3. Cardaș Daniel Constantin – pentru 

4. Cârlogea George-Cristian – pentru  

5. Danciu Ioan-Bogdan – pentru 

6. Ducuță Alexandru – pentru  

7. Găină Maria – pentru 

8. Gorneanu Mihaela – abținere 

9. Ilie Cătălin-Andrei – abținere 

10. Iofciu Ion – pentru 

11. Ioniță George – pentru 

12. Kofod Helen-Daniela – pentru 

13. Laslo Mihail-Cristian – pentru 

14. Lazarov Alexandru-Sebastian – pentru  

15. Matei Ion – pentru 

16. Mălăelea Daniel – pentru 

17. Melnic Constantin-Ion – pentru 

18. Naciu Constantin-Vladimir – pentru 

19. Nicolaidis Mircea-Horațiu – pentru 

20. Ploscaru George-Alexandru – pentru 

21. Pop Claudia-Ramona – pentru 

22. Roșca Iustinian – pentru 

23. Șerban Andrei-Bogdan – pentru 

24. Ștefănescu Georgiana-Raluca – pentru 

25. Țigănuș Marian – pentru 
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Cu 23 de voturi pentru și 2 abțineri Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind 

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

Municipiului București aprobat prin H.C.L. nr. 81/04.05.2021, cu modificările 

și completările ulterioare a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Trecem la punctul 2 - Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de 

bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local pentru sprijinirea 

proprietarilor imobilelor afectate de incendiul din data de 11.08.2021, din 

Sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 325, bloc 13. Sunt discuții, puncte de vedere cu 

privire la acest proiect? Da, domnul Iofciu, poftiți! 

 

Dl consilier Iofciu Ion 

 Ați pronunțat cuvântul proprietar și aș fi vrut să întreb dacă: știm 

aproximativ câți din acești proprietari aveau asigurate locuința? 

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Din câte am văzu în sală, foarte puțini. Deci, nu aș putea să vă dau un număr 

exact, dar foarte puțini. Care cum au luat cuvântul, și-au spus păsurile, au fost 

întrebați: „aveți....?” 

 

Dl consilier Iofciu Ion 

 Este la doi pași de mine... am avut și eu niște discuții și aș fi vrut să fie o 

întrebare valabilă și pentru colegii noști.  

 Vreau să reiterez această problemă. Toți cei care suntem proprietari de 

mașină (bărbați – femei), suntem obligați să facem asigurarea la mașină, da? 

Rovinietă și așa... avem un șir întreg. Deocamdată, la locuințe, este un haos mic. 

Dacă se poate, pe viitor, să intervenim și la acest subiect. Eu înțeleg că nu au bani, 

au situații, nu au serviciu, motive găsim tot timpul.  

Nu întreb acum cine este de vină pentru că nu s-au terminat, probabil, 

anchetele. Sigur că da. Am înțeles, că poate și materialul era inflamabil. Noi nu le 

putem... 
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Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Încă nu avem rezultatele... 

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Sunt îmbinate aici, mai multe lucruri. Sigur, nu locatarii sunt vinovați, 

categoric. Faptul însă că nu au avut o asigurare pe proprietate, aici, este o culpă.  

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Am înțeles! Aveți vreo propunere? 

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Nu, dacă am putea, pe viitor să menționăm acest lucru ca să le intre în 

obicei, pentru că am... 

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Am înțeles! Uite, am eu o propunere pentru dumneavoastră, dacă tot ați 

ridicat mingea la fileu. Propun să inițiați un Proiect de Hotărâre de consiliu local 

prin care să obligăm cetățenii din sector să-și facă asigurări.   

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Nu se poate așa ceva! 

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Dacă se poate. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Ești neconstituțional. Obligativitatea trebuie să izvorască din acte 

normative superioare, nu din Hotărâri de Consiliu Local.  

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Sigur că da. Ca și la mașină. De aceea am făcut... 
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dacă nu este prevăzut în lege nu poți să te substitui legii. 

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Era o recomandare. Nu să le impunem.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Recomandări s-au făcut cu duiumul. Problema care se pune, dacă se impune 

la nivel de lege, de Parlament, să se instituie obligativitatea, cum este la R.C.A., 

la autoturisme, da. Deci, atunci când ai obligativitatea făcută prin lege. Noi nu 

putem să îi introducem o obligativitate pe un areal limitat. Ori se dă la nivel 

național, ori nu se dă.  

 

Dl consilier Iofciu Ion 

De acord, dar eu nu am spus să obligăm. Nu am folosit acest cuvânt.  

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Nu, eu. 

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Am zis să conștientizăm... 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Recomandări s-au tot făcut. 

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Conștientizăm pentru că obligatoriu este la mașini, cum am spus mai 

devreme. Da? Însă, eu am văzut despre ce este vorba. Nu vreau să comentez. Nu 

știu nici calitatea materialului, nici nu știu de ce a ars, cine este de vină.  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Nici nu putem recomanda, pentru că nu avem calitatea.  
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Dl consilier Iofciu Ion 

Avem calitatea să discutăm, în schimb. Dacă nu sunteți de acord, vă rog să 

vă mențineți punctul de vedere.   

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Dar nu puteți să îi puneți să... 

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Deci, nu știu cat ați stat dumneavoastră de vorbă cu ei, nu știu ce... dar am 

în spate două mandate și știu ce vorbesc, stimată colegă! Dacă vreți să mă 

tamponați pe mine, puteți să o faceți cu mare plăcere.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dar nu cred că este cazul să facem... 

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Este o situație nefericită pe care trebuie să o rezolvăm. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Este o situație, din păcate... există niște limite de competență la orice 

organism din această țară și nu este de competența noastră. Că putem recomanda... 

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Eu m-am legat de faptul că avem conexiuni cu asociațiile de proprietari în 

permanentă.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Știu! Că putem face un sistem de recomandare pentru a-și face asigurări de 

locuințe, da. Perfect de acord! Și cred că ar putea să facă ca o inițiativă, a 

primăriei, în relație cu asociațiile de proprietari.   

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Absolut! 
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Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Putem să facem întâlniri cu asociațiile de proprietari să le recomandăm. Să 

dăm exemplul acesta nefericit, să recomandăm să nu... 

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Ele au fost foarte multe asemenea momente, dar niciodată nu s-a întâmplat 

la această manieră, ci fațada care... în sfârșit... și a înlesnit focul să intre în interior. 

Mulțumesc! 

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Și noi vă mulțumim! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dacă mai sunt alte luări de cuvânt? 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Se poate?  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, vă rog! Cine sunteți, întâi? 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Bună ziua! Agafiței sunt.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, domnul Agafiței, vă rog! 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Aș vrea să îmi exprim compasiunea, alături de colegii mei din consiliu, din 

partea Partidului Național Liberal, oamenilor afectați de evenimentul acesta 

nefericit. Să îi asigurăm de tot sprijinul pe care putem să îl acordăm, împreună cu 

executivul din primărie și sunt convins că și ceilalți colegi, consilieri, sunt de 

acord cu mine. 
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Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată, ne pare foarte rău că s-a întâmplat 

așa ceva și.... cetățenii noștri au toată compasiunea! Mulțumim frumos! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumim! Îmi exprim aceleași puncte de vedere, ca și dumneavoastră. Vă 

rog! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Mulțumesc! Grupul U.S.R. P.L.U.S. va susține acest suport pentru locatarii 

imobilului din Calea Rahovei nr. 325. Este, de asemenea, alături de ei, dar și de 

alți locatari care stau în anvelopare de doi ani de zile, de doi ani și de zile, din 

2019 unii. Care așteaptă finalizarea lucrărilor. Și ei sunt expuși aceluiași risc, din 

păcate.  

Din fericire, în cazul de față nu am avut cu victime sau cu pierderi de vieți 

(cu victime grav), dar trebuie să luăm măsuri, la nivel de primărie, de primar, de 

consiliul local, astfel încât să evităm și să controlăm situațiile pe acest șantier. 

Lucru pe care îl spun de foarte mult timp și o s-o repet de fiecare dată, în fiecare 

ședință. Ori, la vreun punct pe ordinea de zi, ori la final.  

Este de datoria noastră, a primarului, în primul rând, ca coordonator și ca 

funcție de control, pe care o are asupra executivului, să respecte legea, să se 

asigure că toată lumea care deschide un șantier în Sectorul 5 să respecte legea.  

Mă aștept ca antreprenorul care are în gestiune acest imobil, pentru al 

anvelopa, să fie tras la răspundere pentru fiecare pagubă.  

Asta nu influențează cu nimic ajutorul pe care îl acordăm astăzi, de 10 000 

lei, sau 10 000 lei plus cazare și masă, plus cu ce mai trebuie să ajutăm aceste 

familii. Însă, pagubele trebuie recuperate cumva, și aici trebuie să dăm un 

exemplu. Știți că este o ocazie bună de a interveni, zic eu.  

Încă o dată afirm susținerea noastră asupra acestui punct pe ordinea de zi.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumim! Problema care se pune, de vinovăție, o stabilesc organele în 

drept. Vom vedea. Deocamdată nu putem să ne dăm cu părerea întrucât nu suntem 

specialiști, în primul rând; în al doilea rând după verdictul pompierilor vom ști cu 

exactitate și angrenăm răspunderea delictuală pentru fiecare. Mulțumesc! 

Mai sunt alte intervenții? Supun la vot punctul 2 - Proiect de hotărâre 

privind alocarea unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în 



13 
 

bugetul local pentru sprijinirea proprietarilor imobilelor afectate de incendiul 

din data de 11.08.2021, din Sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 325, bloc 13. Domnul 

secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil de la Comisia 1. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

1. Agafiței Gheorghiță – pentru 

2. Agheorghiesei Emil – pentru 

3. Cardaș Daniel Constantin – pentru 

4. Cârlogea George-Cristian – pentru  

5. Danciu Ioan-Bogdan – pentru 

6. Ducuță Alexandru – pentru  

7. Găină Maria – pentru 

8. Gorneanu Mihaela – abținere 

9. Ilie Cătălin-Andrei – abținere 

10. Iofciu Ion – pentru 

11. Ioniță George – pentru 

12. Kofod Helen-Daniela – pentru 

13. Laslo Mihail-Cristian – pentru 

14. Lazarov Alexandru-Sebastian – pentru  

15. Matei Ion – pentru 

16. Mălăelea Daniel – pentru 

17. Melnic Constantin-Ion – pentru 

18. Naciu Constantin-Vladimir – pentru 

19. Nicolaidis Mircea-Horațiu – pentru 

20. Ploscaru George-Alexandru – pentru 

21. Pop Claudia-Ramona – pentru 

22. Roșca Iustinian – pentru 

23. Șerban Andrei-Bogdan – pentru 

24. Ștefănescu Georgiana-Raluca – pentru 

25. Țigănuș Marian – pentru 

 

Cu 23 de voturi pentru și 2 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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Întrucât nu mai avem alte puncte pe ordinea de zi declar ședința 

extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local Sector 5 închisă. Vă 

mulțumesc, stimați colegi, pentru participare! 

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Și eu vă mulțumesc, stimați colegi, din partea executivului primăriei, pentru 

participare și înțelegere! 

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1429.  

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

MĂNUC FLORIN 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

        ȚIGĂNUȘ MARIAN 

 


