
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 30.09.2021 

          

 Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția 

înregistrată cu nr. 4620/24.09.2021.  

Lucrările ședinței încep la ora 1208.  

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 Secretar General Mănuc Florin 

Bună ziua, domnilor consilieri! Încep prin a face prezența. Apoi, având în 

vedere că domnul președinte de ședință, domnul Țigănuș Marian, nu poate fi 

prezent fizic, vom trece direct la punctul 1 pentru alegerea unui președinte de 

ședință, pentru această ședință. Da, domnul Melnic, vreți să spuneți ceva? 

Dl consilier Melnic Constantin 

Voiam să fac propunerea. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Imediat, cum ajungem la punctul respectiv. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

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 - absent 

11. Iofciu Ion - prezent 

12. Ioniță George – prezent  

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

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca - prezentă  

26. Țigănuș Marian – prezent-on-line 

27. Zamfirescu Leonard-Niculae – absent 

 

Sunt prezenți 25 de consilieri locali, în sala de ședințe - 23 consilieri și on-

line - 2 consilieri (Șerban Andrei Bogdan și Țigănuș Marian).  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sector 5 pentru ședința 

ordinară din data de 30.09.2021. Vă rog să faceți propuneri pentru președintele 

de ședință, pentru ședința de astăzi. Domnul Melnic! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

V-aș ruga, domnule secretar, dacă ați intrat pe ordinea de zi, dacă nu viitorul 

președinte, executivul vrea să retragă de pe ordinea de zi anumite puncte. Să le 

anunț acum? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Imediat ce alegem președintele. Domnul Melnic, vă rog! 

 

Dl consilier Melnic Constantin 

Propun ca președinte de ședință pe domnul consilier Lazarov Alexandru-

Sebastian. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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Mulțumesc, mai sunt alte propuneri? Supunem la vot. Cine este pentru?  

Împotrivă? Abțineri? 

Cu 24 de voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

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

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

Roșca Iustinian, Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban 

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

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

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

Raluca), propunerea domnului Melnic și anume ca domnul consilier Lazarov 

Alexandru Sebastian să fie președinte de ședință a fost aprobată.  

Din cauza unei defecțiuni tehnice, domnul consilier Țigănuș Marian, care 

participă la ședință on-line, nu și-a putut exprima votul.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Domnul Lazarov, vă rog să treceți la prezidiu și să continuați ședința.   

         ORDINEA DE ZI a ședinței de astăzi este următoarea: 

     

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local Sector 5 pentru ședința ordinară din data de 30.09.2021; 

2. Proces verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 12.08.2021; 

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

data de 18.08.2021; 

4. Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular 

din Sectorul 5, în anul școlar 2021-2022; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării temporare a 

Grădiniței Floarea-Soarelui în spații excedentare ale unor unități de 

învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5; 

6. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii CLS5 nr. 

116/17.06.2021 precum și a dării în folosință gratuită a unui spațiu în incinta 

Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația de Părinți “Lumea Copiilor Veseli”; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Sector 5 nr. 

136/18.08.2021 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al 

Sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ 
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preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din Sectorul 5, în anul 

școlar 2021-2022; 

8. Proiect de hotărâre privind implementarea și finanțarea 

proiectului “Academia Copiilor”, în anul școlar 2021-2022; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din 

bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Multifuncțional “Sf. Andrei” a 

proiectului “Testare egal siguranță”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare 

și a documentației pentru aplicarea procedurii de concesiune de servicii în 

vederea amplasării pe domeniul public și privat aflat în administrarea 

Sectorului 5 al Municipiului București a unor sisteme constructive mixte cu rol 

de creștere a nivelului de siguranță al cetățenilor, expunere mesaje cu caracter 

social, de informare și promovare;  

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii 

Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului 

București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al 

Municipiului București, România și Sectorul Rîșcani al Municipiului 

Chișinău, Republica Moldova;  

12. Proiect de hotărâre privind transferul a 40 de panouri cu ecran 

grafic de la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” către Primăria 

Sectorului 5; 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor “Comisiei de 

Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor”;      

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului - cadru al 

documentaţiei pentru  emiterea ”Adeverinţei privind edificarea construcţiilor 

executate fără Autorizaţie de Construire sau cu nerespectarea prevederilor 

Autorizaţiei de Construire, şi pentru care s-a îndeplinit termenul de 

prescripţie”, conform art. 37, alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de alocare a 

sumelor din fondul de rezervă bugetară pentru sprijinirea proprietarilor 

imobilelor afectate de incendiul produs în data de 11.08.2021, la blocul 13, 

situat în Calea Rahovei nr. 325, Sector 5, București; 

16. Proiect de hotărâre privind combaterea răspândirii infecțiilor cu 

SARS-COV-2 prin achiziția de bunuri care să asigure măsurile sanitare pentru 
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personalul din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 și instituțiilor 

subordinate Consiliului Local al Sectorului 5; 

17. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 – Parohia Tuturor Sfinților 

Români; 

18. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Acoperământul Maicii 

Domnului - Ferentari; 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Sfânta Treime - 

Ghencea; 

20. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Nașterea Maicii 

Domnului - Ghencea; 

21. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Vovidenia; 

22.  Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Bărbătescu Vechi; 

23. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Sapienței; 

24. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Paraclisul Adormirea Maicii 

Domnului - Spitalul Clinic Universitar de Urgență București; 

25. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Capela Penitenciarul București 

- Rahova; 

26. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 -  Comunitatea Musulmană din 

București; 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a 

CONTRACTULUI CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR 

PUBLICE DE SALUBRIZARE A SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI, nr. 27681/02.04.2021; 

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 207/ 26.09.2019 privind aprobarea solicitării către Consiliului 

General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind trecerea 

imobilului situat în Calea 13 Septembrie, nr. 164, sector 5, București aflat în 
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domeniul public al statului și administrarea  Ministerului Finanțelor Publice - 

Agenția Națională de administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice – București, în domeniul public al Municipiului București 

și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 București, în vederea 

derulării unor investiții, cu modificările și completările ulterioare; 

29. Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri proprietarilor 

autovehiculelor avariate prin căderea arborilor sau ramuri ale acestora, 

existenți pe domeniul public aflat în administrarea Sectorului 5 al Municipiului 

București; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 136 situată în Prelungirea Ferentari, nr. 68, Sector 5, 

București”; 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 143, situată în Str. Banu Mărăcine, nr. 16, Sector 5, 

București”; 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 242, situată în Str. Măgurei, nr. 8, sector 5, București”; 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 271, situată în Bd. Eroii Sanitari, nr. 77, sector 5, București”; 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Colegiul Tehnologic D. Gusti, situat în Str. Samuil Vulcan, nr. 8, sector 5, 

București”; 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 128 situată în Str. Ion Creangă, nr. 6, Sector 5, 

București”; 
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36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 178, situată în Str. Iancu Jianu, nr. 26, sector 5, București”; 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, situată în Șos. Alexandriei, nr. 21, 

Sector 5, București”; 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 126, situată în Str. Lerești, nr. 12, Sector 5, București”; 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 127, situată în Str. Munții Carpați, nr. 72, Sector 5, 

București”; 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială Principesa Margareta, situată în Str. Pandele Roșca, nr. 2-

4, Sector 5, București”; 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Colegiul Tehnic Energetic, situat în Aleea Podul Giurgiului, nr. 5, Sector 5, 

București”; 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Colegiul Tehnic Grigore Cerchez, situat în Calea Șerban Vodă, nr. 280, Sector 

5, București”; 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 
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Liceul Teoretic Ion Barbu, situat în Str. Năbucului, nr. 18, Sector 5, 

București”; 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala nr. 146 I.G Duca, situată în Șos. Panduri, nr. 42, Sector 5, București”; 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 2 situată în Str. Lacul Bucura, nr. 14, Sector 5, 

București”; 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 103 situată în Str. Vigoniei, nr. 3-5, Sector 5, București”; 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 115 situată în Calea 13 Septembrie, nr. 177, Sector 5, 

București”;    

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

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

Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 188 situată în Str. Tufișului, nr. 13, Sector 5, București”; 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

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

Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 169 ,,Paradisul Verde”, situată în Str. Pucheni, nr. 55, sector 5, 

București”;  

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

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

Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 205, situată în Calea Ferentari, nr. 2, sector 5, București”; 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

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

Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 
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Liceul Teoretic D. Bolintineanu, situat în Calea Rahovei, nr. 315, Sector 5, 

București”; 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Liceul Economic Viilor, situat în Șos. Viilor, nr. 38, Sector 5, București”; 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 125 situată în Șos. București-Măgurele, nr. 45, Sector 5, 

București”; 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 131 situată în Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5, București”; 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 135 situată în Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5, 

București”; 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Generală nr. 141 situată în Amurgului, nr. 35, Sector 5, București”; 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Colegiul Național Gheorghe Lazăr situat pe Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 

48, Sector 5, București”; 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Colegiul Tehnic de industrie alimentară D. Moțoc, situat în Str. Spătaru Preda, 

nr. 16, Sector 5, București”; 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 
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Liceul Teoretic S. Odobleja, situat în Str. Dorneasca, nr. 7A, Sector 5, 

București”; 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 34, situată în Str. Lacul Bucura, nr. 26, sector 5, București”; 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 53, situată în Aleea Bacău, nr. 2A, sector 5, București”; 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 270 ,,Căsuța Fermecată, situată în Str. Amurgului, nr. 2A, sector 

5, București”; 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița Electromagnetica, situată în Calea Rahovei, nr. 266, sector 5, 

București”; 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 73, situată în Splaiul Independenței, nr. 68, sector 5, București”; 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 185, situată în Str. Garoafei, nr. 12, sector 5, București”; 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 35, situată în Str. Crizantemelor, nr. 2, sector 5, București”; 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 72, situată în Str. Sergent Scarlat, nr. 19, sector 5, București”; 
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68. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 168, situată în Șos. Viilor, nr. 99, sector 5, București”; 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială George Călinescu situată în Str. Bachus, nr. 42, Sector 5, 

București”; 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 144 situată în Str. Prelungirea Ghencea, nr. 85, Sector 

5, București”; 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 150 situată în Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 29-31, 

Sector 5, București”; 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 280 situată în Str. Gh. Donici, nr. 4A, Sector 5, 

București”; 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială Petrache Poenaru situată în Aleea Bacău, nr. 1, Sector 5, 

București”; 

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 124 situată în Str. Mărgeanului, nr. 25, Sector 5, 

București”; 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studio de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 



12 
 

Grădinița nr. 269, situată în Str. Constantin Miculescu, nr. 12, sector 5, 

București”;    

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 55, situată în Str. Mărgeanului, nr. 81, sector 5, București”; 

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Grădinița nr. 75, situată în Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, București”; 

78. Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea Anexei 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 112/18.06.2020, privind aprobarea 

Listei de tarife practicate de către S.C. Infrastructuă S5 S.A. pentru 

desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 

5 al Municipiului București; 

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza    de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent unității de învățământ 

Școala Gimnazială nr. 134, situată în Str. Baciului, nr. 4A, Sector 5, București”. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnule președinte, înainte de a citi ordinea de zi, executivul retrage 

punctul 16 și de la punctul 30 la 79, fără punctul 78. Punctul 78 rămâne în picioare. 

Retragerea executivului se datorează raportului comisiilor de specialitate unde nu 

am văzut niciun aviz favorabil, ceea ce înseamnă că cei care au făcut raportul de 

specialitate la următoarele comisii ale domnilor consilieri, ori îi convingeți, ori 

uitați de aceste proiecte. Am înțeles, unu, două, trei, dar nu se poate da nefavorabil 

pe linie. Înseamnă că ceva le-a creat suspiciunea și v-aș ruga să-i convingeți sau 

nu, depinde cum veți purta discuțiile cu domnii consilieri din cadrul comisiilor de 

specialitate. Vă mulțumesc! 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru-Sebastian  

Bună ziua! O să începem cu citirea ordinii de zi. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Mă scuzați, domnule președinte! Vreau să fac și niște clarificări, probabil 

nu au avut nici timp de studii, în cascadă venite aceste puncte este probabil 
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necesară remedierea acestor puncte… trebuie date spre studiu, nu știu care a 

fost… dar efectiv când am văzut că toate comisiile pe linie …asta înseamnă că 

ceva s-a întâmplat și cei care ați inițiat și ați întocmit rapoartele de specialitate 

sunteți datori să vă prezentați la comisii. Apropo, domnilor directori, să călcați 

mai des pe la comisii și domnilor consilieri să-i chemați și dumneavoastră de câte 

ori puteți. 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru-Sebastian  

Domnul consilier, vă rog! 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Doresc să fac precizarea că termenele prevăzute de Codul Administrativ 

pentru comunicarea actelor necesare ședințelor de consiliu sunt minimale. 

Dumneavoastră, pentru viitor, aveți posibilitatea să ne transmiteți mult mai din 

timp anumite acte, ca să știți, nu sunteți ținuți de termenul respectiv. 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru-Sebastian 

Mergem mai departe cu citirea ordinii de zi, având în vedere propunerile 

făcute de domnul primar de a retrage niște puncte. Continuăm cu punctul 2: 

 

2.Proces verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 12.08.2021; 

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

de 18.08.2021; 

4.Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular 

din Sectorul 5, în anul școlar 2021-2022; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării temporare a 

Grădiniței  Floarea-Soarelui în spații excedentare ale unor unități de 

învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5; 

6.Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii CLS5 nr. 

116/17.06.2021 precum și a dării în folosință gratuită a unui spațiu în incinta 

Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația de Părinți “Lumea Copiilor Veseli”; 

 7.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Sector 5 nr. 

136/18.08.2021 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al 

Sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ 



14 
 

preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din Sectorul 5, în anul 

școlar 2021-2022; 

8.Proiect de hotărâre privind implementarea și finanțarea proiectului 

“Academia      Copiilor”, în anul școlar 2021-2022; 

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

de venituri și cheltuieli al Complexului Multifuncțional “Sf. Andrei” a 

proiectului “Testare egal siguranță”; 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare și a 

documentației pentru aplicarea procedurii de concesiune de servicii în vederea 

amplasării pe domeniul public și privat aflat în administrarea Sectorului 5 al 

Municipiului București a unor sisteme constructive mixte cu rol de creștere a 

nivelului de siguranță al cetățenilor, expunere mesaje cu caracter social, de 

informare și promovare;  

11.Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii 

Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, 

în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului 

București, România și Sectorul Rîșcani al Municipiului Chișinău, Republica 

Moldova;  

  12.Proiect de hotărâre privind transferul a 40 de panouri cu ecran grafic 

de la   Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” către Primăria Sectorului 

5; 

 13.Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor “Comisiei de 

Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor”;      

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului - cadru al 

documentaţiei pentru  emiterea ”Adeverinţei privind edificarea construcţiilor 

executate fără Autorizaţie de Construire sau cu nerespectarea prevederilor 

Autorizaţiei de Construire, şi pentru care s-a îndeplinit termenul de prescripţie”, 

conform art. 37, alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de alocare a sumelor 

din   fondul de rezervă bugetară pentru sprijinirea proprietarilor imobilelor 

afectate de incendiul produs în data de 11.08.2021, la blocul 13, situat în Calea 

Rahovei nr. 325, Sector 5, București; 

16.Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 – Parohia Tuturor Sfinților 

Români; 
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 17. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Acoperământul Maicii 

Domnului - Ferentari; 

18. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Sfânta Treime - 

Ghencea; 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Nașterea Maicii 

Domnului - Ghencea; 

20. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Vovidenia; 

21. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Bărbătescu Vechi; 

22. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Sapienței; 

23. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Paraclisul Adormirea Maicii 

Domnului - Spitalul Clinic Universitar de Urgență București; 

24. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Capela Penitenciarul București 

- Rahova; 

25. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprjinului 

financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Comunitatea Musulmană din 

București; 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a 

CONTRACTULUI CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR 

PUBLICE DE SALUBRIZARE A SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI, nr. 27681/02.04.2021; 

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 207/26.09.2019 privind aprobarea solicitării către Consiliului 

General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind trecerea 

imobilului situat în Calea 13 Septembrie, nr. 164, sector 5, București aflat în 

domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice - 

Agenția Națională de administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice – București, în domeniul public al Municipiului București 

și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 București, în vederea 

derulării unor investiții, cu modificările și completările ulterioare; 
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28.Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri proprietarilor 

autovehiculelor avariate prin căderea arborilor sau ramuri ale acestora, 

existenți pe domeniul public aflat în administrarea Sectorului 5 al Municipiului 

București; 

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea Anexei 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 112/18.06.2020, privind aprobarea 

Listei de tarife practicate de către S.C. Infrastructuă S5 S.A. pentru 

desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 

5 al Municipiului București. 

            

La ora 12,20 intră în sală domnul consilier Ilie Cătălin Andrei- prezenți 26 

consilieri. 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru-Sebastian  

Acestea fiind spuse, vă supun la vot ordinea de zi așa cum a fost ea citită. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Vreau să fac o precizare, între timp a venit și domnul consilier Ilie Cătălin 

Andrei. Sunt 26 de consilieri prezenți. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Cu 26 de voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

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

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

Roșca Iustinian, Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban 

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

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

Cătălin Andrei, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), ordinea de zi cu modificările făcute a fost 

aprobată.  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru-Sebastian  

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proces verbal al ședinței extraordinare, 

convocată de îndată, a Consiliului Local Sector 5 din data de 12.08.2021.  Dacă 

există discuții? Dacă nu, domnul secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 
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Cu 26 de voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

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

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

Roșca Iustinian, Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban 

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

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

Cătălin Andrei, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), procesul verbal al ședinței extraordinare, 

convocată de îndată, a Consiliului Local Sector 5 din data de 12.08.2021 a fost 

aprobat. 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru-Sebastian  

Punctul 3 de pe ordinea de zi- Proces verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 18.08.2021. Dacă există discuții? Vă rog, 

domnul Roșca! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am și eu o întrebare. De ce a fost ștearsă înregistrarea ședinței din data de 

18.08.2021 de pe site-ul primăriei? 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Care ședință? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Cea de data trecută. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Greșeala a fost că a dat link-ul la mine pe facebook în același timp și am 

spus că nu am nevoie de ședință să mi-o șteargă de pe facebook-ul meu și s-a șters 

automat și din…Asta a fost, e o simplă eroare.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Oricum există undeva și o putem încărca. 

 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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 Absolut. Dacă există o încărcăm fără doar și poate. Nu a fost nimic. Doamne 

ferește. Greșeala a fost că a încărcat-o întâi la mine la mine, și când am zis să o 

șteargă de la mine de pe facebook s-a șters automat și de pe site. 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru-Sebastian  

Mulțumim! Dacă nu mai sunt intervenții să supunem la vot punctul 3 de pe 

ordinea de zi. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 

Cu 26 de voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

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

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

Roșca Iustinian, Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban 

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

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

Cătălin Andrei, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), procesul verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 18.08.2021a fost aprobat. 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru-Sebastian  

Punctul 4 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

consilierilor locali din cadrul Consiliuli Local al Sectorului 5 în calitate de 

membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar 

de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2021-2022. Dacă există 

discuții? Să supunem la vot. Domnul secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

O să menționez avizele comisiilor de specialitate: comisia 1 favorabil, 

comisia 7 favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru-Sebastian  

Este vot secret. E vot de persoane. Vă rog, domnul Ducuță. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Rog președintele de ședință, dacă se poate, când spune punctul 4 și ce 

conține punctul 4. Știm și ce avem de făcut. Dar vrem să știm care punct este. 
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Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru-Sebastian  

Scrie și pe ordinea de zi, dar nu este o problemă. Punctul 4 privind numirea 

consilierilor  în calitate de membrii în consiliile de administrație din școli. Este cu 

vot secret. Propuneri? 

 

Dl consilier Matei Ion 

Având în vedere că rămân aceleași propuneri… 

 

Dl consilier Ploscaru George Alexandru 

Sunt aceleași propuneri. Nu se modifică nimic. E doar o prelungire, cum s-

ar spune. Trebuie să luăm act că se prelungește sub aceeași formă. 

Secretariatul împarte buletinele de vot domnilor consilieri. 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru-Sebastian 

Vă propun un minut să studiați buletinul de vot să vedeți dacă este ceva în 

neregulă și dacă nu este ceva în neregulă să mergem mai departe. Este totul ok? 

E cineva care are vreo problemă? Procedura de vot va avea loc la finalul ședinței 

după epuizarea ordinii de zi. 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

funcționării temporare a Grădiniței Floarea-Soarelui în spații excedentare ale 

unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5. Avem 

intervenții? Domnul Mălăelea, vă rog! 

 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

Bună ziua! Am citit proiectul de hotărâre pentru punctul 5. Cunosc situația 

aceasta încă din luna august. Atunci când se căutau soluții pentru relocarea celor 

opt grupe ale grădiniței. S-a găsit soluția, probabil singura la momentul acela, și 

anume relocarea celor opt grupe în cinci locații diferite. Probabil că era singura 

soluție, încă odată spun, deși problemele create acum sunt foarte mari, în sensul 

că o familie care are doi copii, are un copil pe strada Crizantemelor, de exemplu 

și un alt copil pe strada Garoafei la Grădinița nr. 185. Lucrările, se estimează a 

dura doi ani și am citit că în perioada următoare când se vor finaliza lucrările de 

la 143, vor fi mutați acolo toți, toate grupele sau măcar o parte dintre ele. Problema 

este că votăm încă odată ceea ce există de fapt, aceste grupe sunt de la începutul 

anului în cele cinci locații, dar mai ales aș dori să mă fac purtătorul de cuvânt al 

directoriilor unităților școlare care sunt în acest moment relocate, de un an, de doi, 

de trei ani. La momentul acela așa s-a votat, probabil și așa s-a găsit soluția să fie 
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relocate clase, grupe ale unor grădinițe și școli, și se pare că au cam fost uitate 

acolo. Adică lucrările au început, au stagnat, au fost probleme de proiectare, 

probleme de construcție, o parte dintre ele au fost aduse la cunoștința domnului 

viceprimar Melnic, pe data de 15 septembrie când foarte mulți directori, mai mulți 

decât cei care conduc școlile și grădinițele respective, pentru că se tem, unii dintre 

ei, că vor urma și alte grădinițe și alte școli… și uitați Grădinița Floarea Soarelui 

și vor urma și altele, în care se va hotărâ relocarea, dar în care lucrările, la fel, vor 

stagna. Vă rog frumos să luați în considerare, dumneavoastră consilieri locali, 

dumneavoastră doamnelor și domnilor directori din primărie, să găsim niște 

soluții rapide pentru ca lucrările de acolo în acele grădinițe și școli relocate, am 

să dau niște exemple concrete, să se finalizeze. De alungul acestor ani s-au creat 

numeroase probleme și o problemă care a apărut în această toamnă este și la școala  

nr. 280 unde sunt foarte multe clase și se învață în trei, patru schimburi, tocmai 

pentru că soluția care era mai la îndemână, care oricum era una paleativă și nu 

rezolva, decât așa într-o oarecare măsură problema de la Școala nr. 280, adică 

aceea de a aduce grupe, clasele respective la Tocilescu. Nu s-a putut pune în 

aplicare, pentru că lucrările la Grigore Tocilescu și ele stagnează de foarte multă 

vreme. Dați-mi voie să spun care sunt în acest moment problemele la aceste 

grădinițe și școli relocate unde lucrările au stagnat. Grădinița nr. 244, mutată din 

2020 la Petrache Poenaru, nu se mai lucrează din ianuarie 2021. Grădinița nr. 245-

din septembrie 2020 au fost mutați la Școala nr. 136 și din 7 septembrie 2020 au 

stagnat lucrările. Grădinița nr. 269, au început lucrările în septembrie 2019, nu s-

a lucrat nimic până în septembrie 2021 și acum s-au oprit din nou, adică au început 

și au stagnat. Școala nr. 124, aceea care a ars, din mai 2018 s-au mutat câteva 

clase la Școala nr. 143, nu s-a finalizat nici până acum. Grigore Tocilescu, 

septembrie 2019 au început lucrările sunt la Dimitrie Gusti odată cu Clubul 

Sportiv Școlar Steaua laolată cu liceenii din Gusti. Școala I. C. Brătianu-a căzut 

tavanul în mai 2017, sunt la Petrache Poenaru de atunci și urmează alte școli, am 

și aici aceste solicitări, vor urma niște adrese pe care le vor trimite către noi și 

către primărie. Și de la aceste școli: Petrache Poenaru, I.G. Duca,Grădinița nr.154, 

deci încă vreo șapte unități care urmează și ele să fie relocate. Solicitarea mea 

este…suntem pentru, evident trebuie găsită soluția aceasta pentru a se putea lucra 

la Floarea Soarelui. Partea bună a problemei este că se lucrează și se încearcă 

găsirea unor soluții mai bune, chiar creșterea spațiilor școlare, reabilitarea lor, dar 

atunci când sunt relocate aceste clase, preocuparea tuturor ar trebui, în primul rând 

a constructorului și a direcțiilor din primărie ca acele lucrări să se finalizeze în 

timpul în care s-au estimat sau dacă se poate mai repede. Pentru că altfel, uitați, 
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sunt și patru ani de când s-au început niște lucrările, copii au fost uitați în spațiile 

unde au fost relocați și de aici o mulțime de probleme pentru ei, pentru parcursul 

lor școlar, pentru părinți. Directorii sunt într-o stare de supărare, au așteptat, au 

așteptat și până la urmă, acum, chiar s-au săturat să aștepte și doresc să ia legătura 

cu noi, cu domnul primar și chiar știu că au fost făcute astfel de demersuri. 

Mulțumesc! 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru-Sebastian 

Mulțumim și noi! Dacă mai există și alte intervenții pe subiect. Atunci vă 

rog să votăm! Domnul secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Pentru acest proiect avem două avize favorabile, comisia 1 și comisia 7. 

Supun la vot punctul 5 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

funcționării temporare a Grădiniței Floarea-Soarelui în spații excedentare ale 

unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 

Cu 25 de voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

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

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

Roșca Iustinian, Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban 

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

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

Cătălin Andrei, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru și Ștefănescu 

Georgiana-Raluca), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Din cauza unei defecțiuni tehnice, domnul consilier Țigănuș Marian, care 

participă la ședință on-line, nu și-a putut exprima votul. 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru-Sebastian 

Mulțumesc! Mergem mai departe spre punctul 6 de pe ordinea de zi: proiect 

de hotărâre privind abrogarea Hotărârii C.L.S.5 nr. 116/17.06.2021 precum și 

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

către Asociația de Părinți “Lumea Copiilor Veseli”. Domnul Secretar, haideți să 

mergem cu votul mai departe pentru punctul 6. 

 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

La punctul 6 avem două avize, ambele favorabile, comisia 2 și comisia 7. 
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Cine este pentru acest  proiectul de hotărâre? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 de voturi pentru(Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea 

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

Roșca Iustinian, Gorneanu Mihaela, Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, 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, Șerban Andrei Bogdan și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov 

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

HCL Sector 5 nr. 136/18.08.2021 privind aprobarea derulării și finanțării, din 

bugetul local al Sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din 

Sectorul 5, în anul școlar 2021-2022.  

Dacă avem colegi care vor să intervină pe punctul 7, dacă nu domnule 

Secretar să mă ajutați cu votul. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Acest proiect l-am votat luna trecută. Am vrea să știm și noi ce s-a modificat 

în decurs de o lună și de ce refacem proiectul. 

 

 Dna director Roxana Nedelcu 

Bună ziua. Proiectul a fost votat într-adevăr în ședința trecută a Consiliului 

Local în forma proiectului pe care am utilizat-o până în prezent. Anul trecut după 

cum știți nu am susținut serviciul,, Școală după Școală,, în unitățile de învățământ 

din cauza pandemiei. Analizând mai bine, am venit în fața dumneavoastră cu 

propunerea de a prelua primăria partea de asigurare a hranei către copii tocmai 

pentru a fi o mai bună monitorizare a serviciului, asigurarea unor parametrii 

calitativi identici la toate unitățile de învățământ din sector. Din motive de 

siguranță și epidemiologică și alimentare ar fi mai bine să monitorizăm noi de aici 

programul decât să lăsăm la latitudinea unităților de învățământ plus că vine și în 

ajutorul domnilor directori. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Înseamnă că avem o reducere de cost. Mă gândesc că dacă luăm totul 

angro... avem o reducere de cost. 

 

Dna director Roxana Nedelcu 

Prețul pachetului alimentar este un preț maximal,  întotdeauna a fost așa 

propus și întotdeauna noi am încercat să facem o economie. Adică să nu ne 

încadrăm în valoarea maximă aprobată în  consiliu.  

 

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov 

Mulțumim doamna director. Dacă nu mai sunt alte intervenții o să îl rog pe 

domnul secretar să ne ajute cu votul. 

 

Dl secretar General Florin Mănuc 

Avem două avize favorabile, comisia 1 și comisia 7. 

Cine este pentru proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL Sector 5 

nr. 136/18.08.2021 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local 

al Sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din Sectorul 5, în anul 

școlar 2021-2022? 

Voturi împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 de voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea 

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

Roșca Iustinian, Gorneanu Mihaela, Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, 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, Șerban Andrei Bogdan și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

 

 Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov 

Mergem mai departe cu punctul 8 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre 

privind implementarea și finanțarea proiectului “Academia Copiilor”, în anul 

școlar 2021-2022.  

Dacă sunt colegi care au intervenții. Domnul Agafiței, doamna Găină. 
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Am și eu o intervenție- o să încep eu- doresc să întreb când începe 

implementarea proiectului, dacă începe de mâine…să ne răspundă executivul. 

Domna Nedelcu scuze, venise domnul consilier înainte… 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Bună ziua. Știu că au fost mai multe probleme cu acest sector, pentru că s-

a spus că nu ar fi toți copiii din Sectorul 5. Doresc să mă asigur că asta nu se mai 

întâmplă că bugetul nostrum merge către Sectorul 5 și voiam să vă întreb dacă 

aveți niște măsuri de control pentru aceste aspecte. Mulțumesc! 

 

 Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov 

Mai este cineva care să adreseze întrebări, ca să punem toate întrebările o 

dată. 

 

 Dna director Roxana Nedelcu 

Am să răspund mai întâi la întrebarea domnului președinte de ședință. După 

cum știți proiectul a fost  derulat de trei ani prin intermediul Centrului Cultural 

Ștefan Iordache. Perioada de implementare ultima aprobată era până în data de 30 

septembrie 2021. Propunerea noastră de încheiere  unui nou protocol de 

colaborare cu asociația pentru a menține serviciile educaționale la nivelul 

Sectorului 5 este din data de 1 octombrie. Deci perioada de implementare începe 

cu 1 octombrie. 

 

Din sală 

Există continuitate. 

 

Dna director Roxana Nedelcu 

Iar cu privire la întrebarea adresată de domnul consilier Agafiței 

Gheorghiță, nu ne-am ocupat noi de implementarea proiectului, am oferit suport 

colegilor de la Centrul Cultural. Sunt la curent cu toate discuțiile anterioare care 

au avut loc în consiliu. Am sesizat că există o problemă din punctul acesta de 

vedere cu ... susceptibilitate cu privire la categoriile vulnerabile, categoriile de 

beneficiari și domiciliul acestora. Tocmai de aceea am încercat să elaborăm o 

metodologie de implementare a proiectului evident care este perfectibilă. Însă prin 

această metodologie am propus ca doi reprezentanți din partea primăriei să facă 

parte din comisia care validează înscrierile copiilor tocmai să ne asigurăm că 
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provin din familii din Sectorul 5, învață în unități de învățământ din Sectorul 5- 

atenție care nu au spațiu de desfășurare a activităților de tip școală după școală. 

Tocmai pentru a nu exista o dublă finanțare a celor două proiecte. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aș face un scurt comentariu. Acum două luni de zile am propus Sectorului 

5 să preluăm de la capitală două creșe de copii iar în majoritatea lui consiliul a 

respins proiectul ținând cont că în acele creșe sunt și copii din alte sectoare. 

Aceasta a fost decizia, o respectăm. Acum noi finanțăm fără să aprobăm un 

regulament de finanțare, e drept că data trecută am aprobat calendarul de la 

Centrul Cultural unde era prevăzută această sumă și acum ne cereți votul pentru 

acest proiect fără să avem Regulament aprobat, punem căruța în fața cailor. Cred 

că întâi trebuie să avem un Regulament în care finanțăm o activitate și apoi să o 

aprobăm. Mulțumesc. 

 

 Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov 

Mulțumim domnule Roșca. Dacă mai avem alte intervenții.  

 

Dna director Roxana Nedelcu 

Cu privire la acest regulament am făcut precizarea că am încercat în timpul 

scurt pentru că noi solicitarea de la Centrul Cultural am primit-o în 18 august 

(dacă nu mă înșel) de aceea nu am intrat în ședința anterioară cu această propunere 

și suntem constrânși de timp și într-adevăr va fi o provocare acest 1 octombrie ca 

dată de începere a acestei activități dar am inserat în documentele pe care  vi le-

am înaintat o serie de prevederi referitoare și la finanțare și la decontare și la 

înscrierea copiilor, la monitorizarea activităților. Evident vă dați seama este 

răspunderea noastră pentru că certificăm niște sume de bani aferente serviciilor 

prestate de asociație și vom încerca atât cât putem să fim cât mai transparenți și 

cât mai corecți atât cât trebuie în aceste decontări să nu avem probleme...din 

punctul acesta de vedere. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Este anexa la HCL aceste prevederi...  

 

Dna director Roxana Nedelcu 
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Dacă nu mă înșel este anexă la HCL. De asemenea propunerea mea dacă 

doriți în comisia de învățământ să facem o evaluare periodică a activităților cu cel 

mai mare drag.  

 

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov 

Mulțumim doamna director. Dacă nu mai există alte intervenții vă rog să 

mergem mai departe spre vot. Domnule Secretar. 

 

 Dl secretar General Florin Mănuc 

Pentru acest proiect de hotărâre avem două avize favorabile, comisia 1 și 

comisia 7. 

Cine este pentru proiectul de hotărâre privind implementarea și 

finanțarea proiectului “Academia Copiilor”, în anul școlar 2021-2022. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 

Cu 21 de 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, Ploscaru George-Alexandru, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Ilie Cătălin Andrei și Țigănuș Marian, 

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

Claudia-Ramona) și 5 voturi împotrivă( Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Roșca Iustinian, Naciu Constantin Vladimir, Ioniță George), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov 

Mergem mai departe spre punctul 9 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre 

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul de venituri și cheltuieli al 

Complexului Multifuncțional “Sf. Andrei” a proiectului “Testare egal 

siguranță. 

Dna consilier Găină Maria 

O singură întrebare aș avea vă rog frumos, dacă în bugetul Complexului 

Multifuncțional Sfântul Andrei există sume alocate pentru susținerea acestui 

proiect. 

  

Dna director medical Dr. Nastase Florentina 
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Da, există  buget în cadrul Complexului Sf. Andrei. Proiectul acesta se 

poate face din bugetul de venituri și cheltuieli actual al Complexului Sfântului 

Andrei. Nu necesită rectificare pentru derularea lui. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Mă așteptam ca doamna director Militaru Raluca să fie aici. Este a nu știu 

câta oară când dânsa nu-și susține proiectele. Domnul director adjunct este? 

 

Dl viceperimar Melnic Constantin Ion 

Este doamna director medical.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nici directorul adjunct nu-și susține acest proiect dintr-un singur motiv. Li 

s-a cerut imperativ de  viceleprimar și au intrat în concediul medical. Vrem să 

știm asta ca să știm ce votăm. Se pare că  nici acordul centrului nu există pentru 

acest proiect. Asta spun surse din centru. Aș vrea să știu și eu cum acționăm în 

situația de față când știm că DSP că oferă aceste servicii gratuit. Sunt alocate sume 

bugetare  unităților de învățământ pentru a face aceste operațiuni. 

 

 Dna director Roxana Nedelcu 

Este foarte bună observația domnului consilier Roșca Iustinian. Tocmai de 

aceea în raportul de specialitate am inserat recomandarea ca în implementarea 

acestui proiect între Complexul Multifuncțional Sf. Andrei și Direcția de Sănătate 

Publică a Municipiului București să există un protocol de colaborare precum și cu 

ASSMB pentru că cabinetele școlare aparțin acestei autorități. Așa cum ați văzut 

ultimele tendințe prezentate în mas-media este ca la nivel de unități școlare să se 

introducă testele de salivă tocmai pentru că există o problemă foarte mare testarea 

cu aceste teste antigen și din punct de vedere a lipsei de personal pentru că 

unitățile de învățământ în baza acordului dat de părinți trebuie să se ducă să ridice 

testele de la DSP din anumite centre, de aceea cred că într-un protocol între cele 

două instituții se poate găsi o modalitate funcțională de lucru astfel încât noi să 

venim în sprijinul DSP-ului   fie cu servicii medicale în baza testelor gratuite puse 

la dispoziție de dumnealor, fie prin testare proprie, în funcție de ce se va discuta 

la nivelul celor două instituții. Dar de serviciile în sine da, este nevoie de unitățile 

de învățământ. Chiar de curând a fost o știre la televizor că există probleme în 

implementarea acestor testări. Odată obținut acordul părintelui, v-am zis trebuie 
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să se ducă părintele să ridice testul, personalul medical din școală funcționează în 

program destul de limitat și sunt blocaje din punctul acesta de vedere.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu înțeleg, sincer nu înțeleg de ce este nevoie să fim intermediari între DSP 

și unitățile de învățământ... 

 

Dna director Roxana Nedelcu 

Nu vrem să fim intermediari... 

 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Mai mult, 60 de lei invocați dacă rețin bine suma, ce reprezintă, ce testare 

e asta de 60 de lei. De fapt noi aprobăm astăzi o achiziție. Suntem de acord să 

protejăm copiii noștri, să le asigurăm tot ce trebuie. Nu proiectul înseamnă o 

achiziție pentru o firmă- ca să fim direcți. 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Susțin și eu cele afirmate de colegul meu. Din câte știu eu DSP-ul pune 

gratuit la dispoziție aceste teste. Mai mult, urmează să se ia o hotărâre prin care 

nici măcar directorul nu trebuie să mai meargă să ridice testele deci se poate 

împuternicii oricine din scoală. Văd aici că aprobăm 14.000 de teste la 60 lei adică 

840.000 lei pentru niște teste care sunt gratuite sau în cel mai rău caz sunt 15 lei 

în farmacie. Îmi este greu să înțeleg logica acestui proiect , noi o să votăm 

împotrivă dacă vreți să-mi explicați cum ați ajuns la suma de 60 de lei pe test. 

 

 Dna director medical Dr. Nastase Florentina 

Din suma inițială și din ce s-a găsit în SEAP s-a ajuns la suma  de chit de 

testare antigen.  

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Este 15 lei la farmacie. 

 

 Dna director medical Dr. Nastase Florentina 

Fără cadre medicale, fără deplasare,...fără rezultatul unui laborator, care se 

va trimite și către Direcția de sănătate publică și către beneficiari. 

 

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov 
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Vă mulțumesc pentru răspunsuri, dacă mai este cineva din sală, dacă nu să-

l rugăm pe domnul secretar General să ne ajute cu votul pe punctul 9 de pe ordinea 

de zi 

 

Dl secretar General Florin Mănuc 

Pentru acest proiect de hotărâre avem un aviz favorabil, comisia 1 

Cine este pentru- proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și 

finanțării din bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Multifuncțional 

“Sf. Andrei” a proiectului “Testare egal siguranță. 

Voturi împotrivă? Abțineri? 

Cu 5 de voturi pentru (Țigănuș Marian, Iofciu Ion, Nicolaidis Mircea 

Horațiu, Cârlogea George Iulian, Șerban  Andrei Bogdan și Gorneanu Mihaela) 

și 11 voturi împotrivă, (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, 

Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea Daniel, Laslo 

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

Iustinian,) și 9 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu 

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

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

proiectul nu  a fost adoptat. 

 

 Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov 

Mergem mai departe spre punctul 10 de pe ordinea de zi - proiectul de 

hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare și a documentației 

pentru aplicarea procedurii de concesiune de servicii în vederea amplasării pe 

domeniul public și privat aflat în administrarea Sectorului 5 al Municipiului 

București a unor sisteme constructive mixte cu rol de creștere a nivelului de 

siguranță al cetățenilor, expunere mesaje cu caracter social, de informare și 

promovare.  

Dacă avem intervenții din sală, dacă nu domnule Secretar General să ne 

ajutați cu votul la punctul 10 de pe ordinea de zi. 

 

Dl secretar General Florin Mănuc 

Pentru acest proiect de hotărâre avem un aviz favorabil comisia 1 și comisia 

2 aviz favorabil.  Cine este pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov 

Domnul Roșca s-a votat, dar poftiți. 
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Constat că suntem foarte bine financiar  dacă ne permitem să alocăm 50 

milioane de Euro pe panouri.  

 

Dl secretar General Florin Mănuc 

Cu 15 voturi pentru (Gorneanu Mihaela, Cârlogea George-Cristian, 

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

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

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

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 11 voturi 

împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin 

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

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

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare și a 

documentației pentru aplicarea procedurii de concesiune de servicii în vederea 

amplasării pe domeniul public și privat aflat în administrarea Sectorului 5 al 

Municipiului București a unor sisteme constructive mixte cu rol de creștere a 

nivelului de siguranță al cetățenilor, expunere mesaje cu caracter social, de 

informare și promovare- a fost adoptat. 

 

 Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov 

Mergem mai departe spre punctul 11 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 

de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui 

Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și 

Sectorul Rîșcani al Municipiului Chișinău, Republica Moldova. 

Dacă avem intervenții din sală. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu degeaba am întrebat de înregistrarea ședinței de data trecută. Atunci am 

făcut o solicitare către domnul Primar să-mi pună la dispoziție acest protocol. 

Cred că își aduce dânsul aminte. Nu l-am primit, bine-înțeles pentru că nu exista.  

Astăzi de-abia ni se cere să  împuternicim Primarul pentru a semna acest protocol. 

El fiind deja semnat. 

 

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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Domnule  Ceti, vă rog răspuneți domnului consilier. 

 

Dl Ceti Claudiu Octavian 

Bună ziua, doamnelor, domnilor consilieri, domnule Roșca. Procedura este 

destul de simplă. Cei din Republica Moldova...Protocolul este semnat cu cei din 

Republica Moldova...noi acum demarăm procedura pe partea Românească. 

 

 Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Da, dar ei trebuiau să-l primească, de ce nu l-au primit... 

 

 Dl Ceti Claudiu Octavian 

Îl scanez și vi-l trimit acum.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Era nevoie de o împuternicire pentru semnarea  protocolului? 

 

 Dl Ceti Claudiu Octavian 

Pentru partea românească, da. Ținând cont că noi acum demarăm, este 

nevoie. Noi am semnat pentru partea din Republica Moldova. Este cu totul 

altceva. Asta voiam să vă spun. Protocolul este bilateral. 

 

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov 

Mulțumim pentru intervenție, domnule Secretar General să ne ajutați cu 

votul.  

 

Dl secretar General Florin Mănuc 

Pentru punctul 11 avem un aviz favorabil comisia 1 și aviz nefavorabil 

comisia 4. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea acordării 

împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al 

Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între 

Sectorul 5 al Municipiului București, România și Sectorul Rîșcani al 

Municipiului Chișinău, Republica Moldova. 

Cine este pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Cu 2 voturi pentru (Șerban Andrei-Bogdan și Țigănuș Marian), 5 împotrivă 

(Kofod Helen Daniela, Roșca Iustinian, Naciu Constantin Vladimir, Laslo  

Mihail-Cristian și  Ioniță George), 19 abțineri ( Agheorghiesei Emil, Cardaș 
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Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion,  Melnic Constantin-Ion, Gorneanu Mihaela, Ploscaru 

George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Iofciu Ion, Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ilie Cătălin Andrei, Agafiței Gheorghiță, 

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

proiectul nu a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov 

Punctul 12 - proiect de hotărâre privind transferul a 40 de panouri cu 

ecran grafic de la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” către 

Primăria Sectorului 5. 

 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Aș vrea să ne susțină proiectul domnul Voicu...De ce până ieri era foarte 

bun, ca nou, cu toate astea am investit într-o creditare directă cu vreo 25 de mii 

de Euro în ultimele 3 luni și acum le predăm primăriei. Aș vrea să știm și noi. 

 

Dl director Voicu Silviu Cristian 

Bună ziua domnule Roșca aș vrea să știți faptul că aceste panouri au fost 

votate într-o ședință anterioară să treacă în administrarea primăriei, din păcate 

hotărârea de consiliu a fost atacată de Instituția Prefectului. La acest moment 

punem doar în acord cu ceea ce a dictat Instituția Prefectului, documentația... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Întrebarea o repet, de ce sunteți de acord să le dați Primăriei Sectorului 5 

înapoi când dumneavoastră le-ați considerat utile  în achiziții… și ați investit în 

primăvara aceasta în iunie în ele. 

 

Dl director Voicu Silviu Cristian 

La momentul la care am început demersurile, pentru a preda aceste panouri, 

am susținut ceea ce voi susține și acum: Centrul Cultural nu are logistica necesară 

să le curețe și nici nu dispune de fondurile pentru acest aspect. Așa că, în condițiile 

acestea, considerăm oportună trecerea. Vă mulțumesc! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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După cum știți, v-am adresat o interpelare pe partea Codului Administrativ 

privind aceste panouri, și mi-ați spus: „Dom`ne, investim în ele să le controlăm la 

restanță.” 

 

Dl director Voicu Silviu Cristian 

Nu, vorbim despre stațiile S.T.B., nu vorbim despre panourile LED, sunt o 

simplă eroare.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am rugămintea să lăsați aprecierile. Eu vă spun despre panourile 

luminoase, nu despre stații. Ele sunt altceva, știu că le-ați dat la A.D.P.  

 

Dl director Voicu Silviu Cristian 

Să știți că vorbim despre, repet: stații S.T.B, nu panourile LED.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Așa spune „44 de panouri”.  

 

Dl director Voicu Silviu Cristian 

Așa sunt trecute în achiziție, dar ele sunt stațiile S.T.B.. O să vedeți că la 

ele... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Păi stați un pic, și stați, în sine, rămâne a noastră și panourile... 

 

Dl director Voicu Silviu Cristian 

Nu. Panourile rămân la mine, stațiile trec în administrarea primăriei.  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Mai există neclarități?  

 

Dl director Voicu Silviu Cristian 

Panourile sunt panourile L.E.D., stațiile S.T.B. sunt distincte, sunt panouri 

de afișaj. Ele asta sunt.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

... dispune mesaje cu caracter social și informații de promovare.  
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Dl director Voicu Silviu Cristian 

Da! Pe panourile respective. Stânga-dreapta stațiilor S.T.B.. Vă mulțumesc 

din suflet! 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Mulțumim pentru intervenții. Nu mai avem altceva. Domnule secretar, vă 

rog să ne ajutați cu votul pe punctul 12 - Proiect de hotărâre privind transferul a 

40 de panouri cu ecran grafic de la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan 

Iordache” către Primăria Sectorului 5.  

 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Pentru punctul 12 avem Aviz Favorabil de la Comisia 1 și Aviz Nefavorabil 

de la Comisia 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?   

Cu 15 voturi pentru (Gorneanu Mihaela, Cârlogea George-Cristian, 

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

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

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

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 11 voturi 

împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin 

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

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

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Proiectul a trecut! Mergem mai departe, spre punctul 13 al ordinii de zi - 

Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor “Comisiei de Analiză a 

Cererilor și de Repartizare a Locuințelor”. Este un proiect cu vot secret. Dacă 

avem propuneri, din partea colegilor consilieri.  

 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Domnul Agafiței? Ne trebuie trei propuneri ca să trecem în sfârșit... este a 

patra ședință nu știu... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Știu de ce nu propunem, pentru că nu avem majoritate. Dacă suntem 

minoritari nu propunem.  
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Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Am înțeles! 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

În primul rând, bună ziua! Mă așteptam să mi-o ia înainte domnul Roșca, 

dar nu știu de ce nu a făcut-o.  

Noi am susținut și data trecută că nu vrem un rol decorativ. Este vorba de 

locuințele sociale și este foarte important să terminăm odată cu acesta comisie și 

să avem reprezentanți.  

Chiar am vrut să o propunem pe doamna Claudia Pop în această comisie, 

dar nu o putem propune fiindcă ar avea un rol efectiv, decorativ.  

Acesta este motivul, domnule primar, de ne-am retras propunerea.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Explicați-mi, și mie, pentru cunoștința mea și a oamenilor: ce înseamnă 

decorativ, la dumneavoastră?  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Adică din consilierii locali s-a făcut o modificare prin care... Dacă nu mă 

înșel, și nu vreau să vorbesc eronat, s-au propus, din partea primăriei, undeva la 

cinci reprezentanți - șase reprezentanți, iar consilierii locali doar vreo trei.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Bun! 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Asta a fost singurul motiv prin care noi am solicitat... este o muncă foarte 

amplă acolo și... 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnii consilieri locali sunt cei care informează structurile dumneavoastră 

cu care ați ajuns în consiliu.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Absolut! 
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Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Executivul repartizează locuințele. Asta dacă există. Pentru buna informație 

a electoratului dumneavoastră, sau a publicului dumneavoastră, este bine să fiți în 

aceste comisii, că pe urmă știu, jucați la ofsaid și spuneți că acolo se fac măgării. 

Nu au ce să facă că nu sunt nici măcar case. Ce vă este frică să vă asumați? Spuneți 

că nu vreți, iar astăzi, Partidul Puterii Umaniste își desemnează patru membri.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Noi o s-o propunem pe doamna Claudia Pop, în condițiile acestea. Dacă 

vreți același lucru Să arătăm că noi vrem lucrul acesta și avem voie să propunem. 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Noi vorbim de transparență.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Absolut, domnule Primar! 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Și să fiți dumneavoastră, la prima mână, pentru că acea comisie se 

întrunește, și acolo veți vedea, că de aceea sunteți consilieri aleși, de aceea aveți 

pregătire de specialitate, sau pe cine desemnați. Să vedeți, dacă în acea comisie, 

atunci când va fi o casă, se întâmplă ceva. Da, să demarăm, ca să nu zică oamenii 

ăștia care vin cu miile să solicite case, și noi nu avem un perete. Datorită acestor 

comisii nu se dau... se dau răspunsuri pertinente pe subiect, la respectivii, că nu 

sunt. Și altceva... nu că am avea ceva și vrem să facem altceva. Din nimic ce să 

faci? Nimic?  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Dacă îmi permiteți, domnule primar. 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

De jocuri politicianiste nu se poate. Noi nu jucăm: „nu ne băgăm că nu 

avem majoritate”. Și dacă aveați majoritate ce dădeați? Urșii din pădure? Ce 

dădeați? Nu dădeați nimic că nu există una. Da? 

Pe lege, și să citesc ce vă place dumneavoastră, de fiecare dată spuneți 

Codul Administrativ. Codul Administrativ spune că această comisie trebuie să fie. 

Cum este? Cine repartizează la sfârșit? Executivul.  
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Dumneavoastră sunteți legislativul, și eu am intenționat ca legislativul să 

fie foarte bine informat la momentul exercitării acestei comisii, la atribuțiile pe 

care le are.  

Să fiți, ca mai departe să duceți vorba reală în teritoriu. Nu, eu știu, că acolo 

se întâmplă ceva în această pseudo-comisie. Că, de fapt, este o comisie care se 

înființează și nu va avea decât activitate de răspunsuri pe bandă rulantă ca „Nu 

există!”, „Nu avem!” și așa mai departe. Dar trebuie înființată ca să avem 

răspunsurile pentru oamenii aceștia care ne asaltează, efectiv.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Dacă îmi permiteți, domnule primar, pot să dau și răspunsul. Dacă îmi 

permiteți. Vă mulțumesc! 

În primul și în primul rând, și dumneavoastră ați spus să nu politizăm aceste 

ședințe de consiliu, acum vă spun că noi, cei de la Partidul Național Liberal, dorim 

să dăm un reprezentant. Și tocmai de aceea nu am înțeles de ce a fost necesar să 

schimbăm și să modificăm numărul comisiei cu mai mulți la executiv. Nu avem 

cum să facem majoritate, noi consilierii, deoarece am fi reprezentanți din partide 

diferite, lucru care ar fi imposibil, și am da toți un vot, fiindcă este în sprijinul 

cetățeanului. Și eu cred că consilierii locali sunt cei în măsură și trimiși de către 

cetățeni, să găsească soluții, inclusiv pentru aceste cazuri sociale. Pentru aceasta 

am dori noi, ca mai mulți consilieri locali să fie în această comisie. 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Mai ales că sunteți la guvernare, domnule consilier. Și puteți discuta, direct, 

cu puterea astăzi, în România, să poate să... și la Sectorul 5 să dea din fonduri, eu 

știu, dacă există undeva... 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Este normal, ca noi, consilierii, să susținem executivul. Asta a fost și ideea. 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Și pentru asta vă mulțumesc, domnule consilier! 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Cu drag, domnule primar. Noi o propunem pe Claudia Pop.  

 

 Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 
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Vă mulțumesc! 

 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Încă două propuneri, vă rog! Ca să putem completa comisia.  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Din partea celorlalte grupuri politice? Domnule primar, dumneavoastră 

spuneați ceva de grupul P.P.U. (s-l)? 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu, nu. Să spună domnul... 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Domnul Nicolaidis, vă rog?  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Grupul P.P.U.(s-l) propune pe domnul Iofciu Ion.  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Pot să propun și eu pe cineva? Propun pe doamna Gorneanu Mihaela.  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Hai să vedem ce ne spune doamna din executiv și după aceea vom merge 

spre vot.  

 

Dna Cosma Viorica 

Bună ziua, mă numesc Cosma Viorica și sunt din cadrul Biroului Spațiului 

de Locuit. Și aș vrea să vă aduc la cunoștință: comisia nu mai funcționează de un 

an și pentru că, până la 1 noiembrie, trebuie să întocmim listele cu ordinea de 

prioritate, așa, chiar dacă nu există locuințe la dispoziția Sectorului 5 și este legal, 

v-aș propune să vă gândiți. Totuși, de un an, noi funcționăm chiar cu răspunsuri 

negative. Numai că, în baza legii locuinței, trebuie să avem aceste liste și această 

comisie, bineînțeles, care verifică dosarele, dacă întrunesc condițiile legale. 

   

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Mulțumim pentru intervenție! 
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Dna Cosma Viorica 

Mulțumesc și eu! 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Deci, avem propunerile, să le recapitulăm: domnul Iofciu, doamna Pop și 

doamna Gorneanu. Corect?  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Da.  

 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Să se facă buletinele. 

  

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Să se facă buletinele că avem vot de persoane. Avem procedura aferentă. 

Vă rog, vă propun să finalizăm procedura de vot la finalul ședinței, să nu pierdem 

timpul.  

La ora 1315 se împart buletinele de vot.  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Acestea fiind spuse, mergem mai departe spre punctul 14 al ordinii de zi - 

Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei 

pentru  emiterea ”Adeverinţei privind edificarea construcţiilor executate fără 

Autorizaţie de Construire sau cu nerespectarea prevederilor Autorizaţiei de 

Construire, şi pentru care s-a îndeplinit termenul de prescripţie”, conform art. 

37, alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dacă există intervenții pe el? Domnul consilier Ploscaru și domnul consilier 

Laslo. Vă rog, domnul consilier Ploscaru, mai întâi.  

 

Dl consilier Ploscaru George Alexandru 

Bună ziua, din câte înțeleg eu, acest proiect se referă la punerea în legalitate 

a construcțiilor fără autorizație de construcție, sau neconforme. Și știu că acest 

lucru este reglementat de Legea 50/1991, dacă nu mă înșel. Cine ne poate oferi și 

nouă niște... 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 
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Din executiv, cineva să îi ofere informații domnului consilier Ploscaru. Vă 

rog frumos să mergeți la microfon. 

 

Dl consilier Ploscaru George Alexandru 

Din câte știu a fost modificată această lege, de alte două legi, care una din 

ele, abrogă articolul care se referă exact la acest lucru. Și încă o chestie: dacă 

cunoașteți dumneavoastră sau v-ați interesat la alte U.A.T.-uri, dacă s-a 

implementat acest proiect? Mulțumesc! 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Mulțumim, domnule consilier, vă rog frumos, răspundeți domnului! 

 

Dl Arhitect Șef Tudose Răzvan 

Bună ziua, domnule Primar, domnilor consilieri! Conform unor clarificări, 

pe care le-ați solicitat la ședința de luna trecută... am făcut și niște precizări pe 

nota de informare – cam ce număr de autorizații s-au emis pentru intrarea în 

legalitate și câte solicitări au fost. Nu știu dacă ați intrat în posesia acestei note de 

informare.  

Sunt un număr relativ mic, și de solicitări și de autorizații care s-au emis. 

Ponderea cea mai mare a acestor autorizații sunt: nu pentru locuințe, așa cum s-a 

înțeles greșit, sunt foarte puține; În general sunt intervenții minimale la locuințe 

unifamiliale, modificări interioare, împrejmuiri și așa mai departe.  

Acum, din punct de vedere legislativ, într-adevăr normele metodologice 

care prevedeau procedura de intrare în legalitate sunt abrogate prin modificarea 

Legii 7/2020. Acum, ce vă supunem aprobării este doar un conținut cadru prin 

care să putem debloca situația asta. Într-adevăr, există și alte entități 

administrative care și-au făcut un asemenea conținut cadru, al documentațiilor pe 

baza cărora să se poată emite autorizații celor care nu sunt încă prescrise termenul 

de... adică nu s-a îndeplinit termenul de prescripție, respectiv cei trei ani. Noi 

discutăm, aici, de emiterea unui act pe baza căruia să poată fi intabulate 

construcțiile care au fost executate și pentru care s-a împlinit acest termen de 

prescripție.  

Încă o dată, nu este obligatoriu ca aceste construcții să poată fi intabulate, 

să poată fi emisă această adeverință. Pot fi intabulate, respectiv să se emită această 

adeverință numai în anumite condiții. Adică nicidecum nu facem o procedură prin 

care orice solicitare este finalizată cu un act administrativ.  
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Există o procedură, așa cum ați fost și informați, există chiar un proiect de 

hotărâre, în anexele proiectului de hotărâre, care sunt documentele necesare (ca 

să nu fie un procedeu într-o singură etapă), și tocmai de aceea am propus și pe 

modele de la alte administrații să împărțim în două, acest proces. O dată: pe baza 

unui calup de documente să se verifice în ce condiții sunt respectate prevederile, 

autorizații sau... odată ce trecem la etapa următoare să vedem dacă putem autoriza 

pentru fiecare caz în parte este tratat separat; pentru fiecare caz în parte o să fie 

solicitate documentații cadastrale, planuri de situație, material fotografic și așa 

mai departe.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Spuneți-le, domnule arhitect, că nu intră în legalitate blocurile astea, sau 

intră casele de acum 100 de ani, 50 de ani.  

 

Dl Arhitect Șef Tudose Răzvan 

Pentru asta există și cadru legislativ, pentru ceea ce s-a construit înainte de 

2001. Vorbim practic pentru ceea ce nu mai avem acum norme de aplicare a legii, 

cu prevederi foarte clare, și atunci conform și proiectului de hotărâre aveți... 

practic, dumneavoastră o să aprobați un conținut al documentațiilor pe baza cărora 

se va emite această autorizație. Nicidecum nu se va... 

 

Dl consilier Ploscaru George Alexandru 

Practic, mie mi se pare că facem niște norme de aplicare în lipsa legii. Legea 

nu a... a făcut-o nulă de aplicare și noi facem chestia asta.  

 

Dl Arhitect Șef Tudose Răzvan 

Nu.  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Domnul Laslo, vă rog! 

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Bună ziua! Al Pacino, în celebrul film nașul a avut o replică care se 

potrivește foarte bine acestui proiect de hotărâre, anume: „Când eram mic, am 

vrut să îi cer lui Dumnezeu o bicicletă, dar eu știam că el nu lucrează așa. Drept 

pentru care am furat una, după care i-am cerut iertare”. Exact așa se va întâmpla 

și în situația aceasta. Permitem oricui să construiască unde vrea mușchii lor, iar 
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după trei ani, sau după ce vine termenul de prescripție, îl grațiem, pentru că se 

poate.  

Așa apar construcții, gen: la Prosper am văzut un bloc care are autorizație 

pentru șase etaje, l-am văzut construit cu nouă; probabil, în trei ani, va intra și el 

în legalitate. La intersecția Calea Rahovei cu Bârcă, cineva a pus un gard și a luat 

vreo 200 m de spațiu public, chiar a intrat in parcările oamenilor. Nimeni nu îi 

face nimic și probabil că în doi-trei ani va intra și el în legalitate. Deci, nu putem 

face această breșă în legalitate, din punctul meu de vedere. Mulțumesc! 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Mulțumim, domnule Laslo. Domnule Roșca, vă rog!  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Știm că este o construcție ilegală. Cum stabilim termenul la care a fost 

executată ca să vedem prescripția? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Vă rog să îi răspundeți domnului consilier.  

 

Dl Arhitect Șef Tudose Răzvan 

Deci, nu... nu cred că este de urbanism să poată stabili asta, ci... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Cum să nu poată stabili Biroul de Urbanism? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Domnul Ploscaru, vă rog veniți aici, dacă vă este greu, ca să... 

 

Dl Arhitect Șef Tudose Răzvan 

Executorii vor putea stabili data la care a fost executată. Cu siguranță există 

în lista de documente, dacă vă consultați din nota de informare, există... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vă spun că am un vecin care o să declare că el și-a închis blocul in `86 sau 

la cumpărat așa închis, și el l-a făcut luna trecută. Ce o sa faceți în situația asta? 

El declară că așa l-a cumpărat. Vorbim de a închis un apartament sau... 
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Dl Arhitect Șef Tudose Răzvan 

Deci, legea spune foarte clar care este procedura pentru imobilele pentru 

care s-a executat înainte de 1998, ceea ce se poate intabula sau... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bun, deci, nu există ... 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Gata domnilor! Domnule Arhitect Șef, vă mulțumim! Domnilor consilieri, 

s-a înțeles! 

 

Dl Arhitect Șef Tudose Răzvan 

Deci, nu este obligatoriu... 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Majoritatea părerilor dumneavoastră s-au dus într-un consens, eu recomand 

abținere totală și să nu mai intre pe ordinea de zi până nu suntem cu toții convinși, 

sau măcar alte U.A.T.-uri, să nu fim noi pionieri. Da? Ok!  

Deci, repet, nu l-am retras, am spus de rândul trecut că va fi încă o dată 

dezbătut, motivat. Nu s-a acceptat. Ok! Deci, nu îl mai puneți pe ordinea de zi, 

data viitoare, iar eu recomand să trecem peste el și să votăm abținere la acest 

punct.  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Mulțumim pentru intervenții! Dacă nu mai sunt altele, domnule secretar, vă 

rog sa ne ajutați cu votul.  

 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil – Comisia 2.  

Supunem la vot proiectul. Cine este pentru Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei pentru  emiterea ”Adeverinţei 

privind edificarea construcţiilor executate fără Autorizaţie de Construire sau 

cu nerespectarea prevederilor Autorizaţiei de Construire, şi pentru care s-a 

îndeplinit termenul de prescripţie”, conform art. 37, alin. (6) din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare? Împotrivă? Abțineri? 
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Cu 11 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea 

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

și Roșca Iustinian) și 13 abțineri (Gorneanu Mihaela, Cârlogea George-Cristian, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

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

Iofciu Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru și Ștefănescu 

Georgiana-Raluca), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.  

Domnii consilieri Țigănuș Marian și Șerban Andrei nu și-au exprimat votul.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Insist să nu mai fie repus pe ordinea de zi, domnilor. 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Mulțumim, domnule secretar! Mergem mai departe spre punctul 15 de pe 

ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de alocare a 

sumelor din fondul de rezervă bugetară pentru sprijinirea proprietarilor 

imobilelor afectate de incendiul produs în data de 11.08.2021, la blocul 13, 

situat în Calea Rahovei nr. 325, Sector 5, București. Dacă avem colegi care 

doresc să ia cuvântul? Dacă nu, o să vă rog, domnule secretar, să supunem la vot!  

 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil – Comisia 1.  

Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 de voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Mălăelea 

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

Roșca Iustinian, Gorneanu Mihaela, Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, 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, Șerban Andrei Bogdan și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Proiectul a trecut! Vă reamintesc că punctul 16, proiectul de hotărâre, a fost 

retras de pe ordinea de zi. Deci, Punctul 17 devine noul 16 și tot așa.  
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Prin urmare Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 

2021 a sprjinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 – Parohia 

Tuturor Sfinților Români. Dacă avem discuții? Domnul Roșca? Aveți punctual, 

pe punctul ăsta, sau o chestie...? Pentru eficiență, o să votăm separat, dar v-aș 

propune să facem discuția acum ca să nu o facem pentru toate, pentru eficiența 

ședinței.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Trăim vremuri grele și toți știm că încrederea în biserică este mare la nivelul 

societății și noi avem la fel de mare încredere, de aceea am și votat această alocare 

bugetară.  

Însă, parcurgând proiectele propuse de dumneavoastră considerăm că 

sumele sunt insuficiente pentru a face față provocărilor din partea bisericii și 

propunem un amendament, sau toate amendamentele: să dublăm aceste sume 

pentru biserică. Mulțumesc! 

Pentru toți cei care mă contestă, sunt nepot de dascăl, iar numele meu vine 

de la Patriarhie.   

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Aici nu a fost ironie, eu chiar v-am apreciat. Și acum să vă dau explicația. 

Din suma votată de dumneavoastră la începutul anului, domnilor consilieri, doar 

cei înscriși pe această listă au venit și au solicitat. Dacă dumneavoastră mergeți 

pe la vreo biserică, parohie din sectorul 5, am lăsat încă o sumă pentru că am vrut 

să împărțim, să dăm la toată lumea, dar ei atât au solicitat, atât au avut nevoie - 

unul să-și facă gardul, unul să-și facă... nu a cerut nimeni o sumă, au venit cu 

acoperire în spate și am lăsat diferența ca să o aprobăm la sfârșitul anului pentru 

alte parohii care ne vor solicita. Și dumneavoastră, acolo unde mergeți și sunteți 

în aria teritorială, dacă aveți o discuție și nu și-au depus, pot să-și depună că mai 

avem o sumă raportat la suma alocată de dumneavoastră la începutul anului.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Înțeleg că există alocare bugetară, deci se poate vota amendamentul, iar 

dacă vor fi solicitări, avem rectificări de făcut. 

  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Cum vreți dumneavoastră! Supuneți amendamentul la vot.  
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Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Mai avem și alte intervenții de făcut? Dacă nu, o să vă supun la vot 

amendamentul domnului consilier Roșca.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru amendamentul domnului Roșca? Împotrivă? Abțineri?  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Ca să ne lămurim foarte clar, amendamentul domnului Roșca este valabil 

pentru toate bisericile din listă.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Din listă! Iar diferența ce va rămâne, dacă va fi nevoie și vor fi și altele, se 

va face o rectificare. 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), 

amendamentul domnului Roșca Iustinian a fost aprobat.  

E în regulă, domnule Roșca, da? Dacă nu avem alte invervenții, vă rugăm 

să mergem mai departe spre vot, cu amendamentul votat anterior. Domnul 

Secretar! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil la Comisia 1 și aviz nefavorabil la Comisia 4.  

Cine este pentru proiectul de hotărâre? Împotrivă? Abțineri?  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, 
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Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Naciu 

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), Punctul 16 - Proiectul 

de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar pentru 

unități de cult din Sectorul 5 – Parohia Tuturor Sfinților Români a fost adoptat.  

Ca să fim ok din punct de vedere procedural, o să votăm amendamentul la 

fiecare proiect de hotărâre. Deci, votăm amendamentul domnului Roșca cu 

dublarea sumei pentru Punctul 17 - Proiectul de hotărâre privind acordarea în 

anul 2021 a sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia 

Acoperământul Maicii Domnului - Ferentari. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru amendamentul domnului Roșca? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), 

amendamentul pentru Punctul 17 - Proiectul de hotărâre privind acordarea în 

anul 2021 a sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia 

Acoperământul Maicii Domnului - Ferentari a fost aprobat.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru proiectul de hotărâre cu amendamentul votat anterior? 

Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, 
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Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Naciu 

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), Punctul 17 - Proiectul 

de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar pentru 

unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Acoperământul Maicii Domnului - 

Ferentari a fost adoptat.  

Mulțumim, mergem mai departe spre punctul 18 de pe ordinea de zi. 

Amendamentul aferent... 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru amendament? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), 

amendamentul pentru Punctul 18 - Proiect de hotărâre privind acordarea în 

anul 2021 a sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia 

Sfânta Treime - Ghencea a fost aprobat. 

Acum supunem proiectul cu tot cu amendament.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 
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Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), Punctul 18 - Proiect 

de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar pentru 

unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Sfânta Treime - Ghencea a fost adoptat.  

Pentru punctul 19 avem discuții? Dacă nu, amendamentul domnului Roșca, 

vă rog să votăm. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru amendament? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), 

amendamentul pentru Punctul 19 - Proiect de hotărâre privind acordarea în 

anul 2021 a sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia 

Nașterea Maicii Domnului - Ghencea a fost aprobat. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru proiect cu tot cu amendament? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), 

Punctul 19 - Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprijinului 
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financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Nașterea Maicii 

Domnului - Ghencea a fost adoptat.  

Mergem mai departe spre punctul 20. Dacă avem discuții, dacă nu vă rog 

să votăm amendamentul.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru amendament? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), 

amendamentul pentru Punctul 20 - Proiect de hotărâre privind acordarea în 

anul 2021 a sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia 

Vovidenia a fost aprobat. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru acest proiect cu tot cu amendament? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), Punctul 20 - Proiect 

de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar pentru 

unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Vovidenia a fost adoptat.  

Mulțumesc, mai departe, punctul 21 - dacă avem discuții. Dacă nu, vă rog 

să votăm amendamentul.  
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru amendament? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), 

amendamentul pentru Punctul 21 - Proiect de hotărâre privind acordarea în 

anul 2021 a sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia 

Bărbătescu Vechi a fost aprobat. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Proiectul în ansamblul său. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), Punctul 21 - Proiect 

de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar pentru 

unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Bărbătescu Vechi a fost adoptat.  

Pentru o mai bună eficiență de numărare a votului, vă rugăm să ridicați clar 

mâna. 

Punctul 22 de pe ordinea de zi. Dacă avem interveții... Dacă nu, vă rugăm 

să votăm amendamentul. 

 

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

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), 

amendamentul pentru Punctul 22 - Proiect de hotărâre privind acordarea în 

anul 2021 a sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Parohia 

Sapienției a fost aprobat. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Supunem la vot proiectul în ansamblul său. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), Punctul 22 - Proiect 

de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar pentru 

unități de cult din Sectorul 5 - Parohia Sapienției a fost adoptat.  

Mai departe, punctul 23 de pe ordinea de zi. Dacă avem discuții... Dacă nu, 

să votăm amendamentul domnului Roșca. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru amendament? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 
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Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), 

amendamentul pentru Punctul 23 - Proiect de hotărâre privind acordarea în 

anul 2021 a sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - 

Paraclisul Adormirea Maicii Domnului - Spitalul Clinic Universitar de Urgență 

București a fost aprobat. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Supunem la vot proiectul cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), Punctul 23 - Proiect 

de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar pentru 

unități de cult din Sectorul 5 - Paraclisul Adormirea Maicii Domnului - Spitalul 

Clinic Universitar de Urgență București a fost adoptat.  

Mergem mai departe spre punctul 24 de pe ordinea de zi. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru amendament? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu 
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Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), 

amendamentul pentru Punctul 24 - Proiect de hotărâre privind acordarea în 

anul 2021 a sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - Capela 

Penitenciarul București - Rahova a fost aprobat. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Supunem la vot proiectul cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), Punctul 24 - Proiect 

de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar pentru 

unități de cult din Sectorul 5 - Capela Penitenciarul București - Rahova a fost 

adoptat.  

Mergem mai departe spre punctul 25 de pe ordinea de zi. Dacă sunt 

intervenții. Domnul Ducuță Alexandru dorește să intervină. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Din câte am văzut, până acum am tot votat pentru, pentru. Noi, grupul PNL 

am dat, cu adevărat abținere și împotriva dublării sumei, a acelui amendament, 

am votat împotrivă. Mă așteptam să avem mai multă dezbatere pe aceste puncte. 

Am văzut că există dezbatere când e vorba să dăm 10 lei la copii, dar acum, în 

cazul punctului 24, dublăm sumele pentru Capela Penitenciarului Rahova. Și 

acum am ajuns inclusiv la Comunitatea Musulmană din România cu care noi, 

grupul PNL, nu avem nimic în comun cu această etnie, dar e vorba de această 
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dublare de sumă, care mi se pare destul de mare cum era în faza inițială. Am cerut 

să venim în fața dumneavoastră să vă spunem că nu putem să votăm în continuare, 

nici măcar amendamentul, ci vom da abținere pentru că deja suma este exagerat 

de mare, votăm o sumă normală, dar nu exagerată. Vă mulțumesc! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Doamne, doamne ne va vedea pe toți, iar dumneavoastră sunteți majoritari, 

domnilor consilieri și părerile vă aparțin. Cât despre ironie, că e musulman sau 

capela penitenciarului, nu se știe niciodată când ajungi să-ți schimbi credința sau 

să te rogi într-o capelă din aceea. Dacă dați comanda, dați-o direct. Repet, 

dumneavoastră decideți și alocarea bugetară.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Dacă îmi dați voie să răspund puțin. Aveți dreptate, am spus de la bun 

început, nu e vorba de nici cea mai mică ironie, e vorba de dezbatere, deoarece 

dezbatem foarte mult pe sume pentru copii. Respectăm toate cultele și le vom 

respecta și susținem. Toți suntem credincioși, eu personal sunt foarte credincios, 

dar aici e vorba de banul cetățeanului. Sunt de acord cu dumneavoastră, sunt de 

acord cu toată lumea, numai că, repet, mă așteptam totuși să fim puțin atenți cu 

banul cetățeanului. Atât am solicitat!  

Noi grupul PNL am vrut să motivăm de ce dăm abținere. Inițial am vrut să 

votăm. Scuzați-mă, nu a fost nici cea mai mică ironie. Nu am făcut niciodată și nu 

o să facem ironie. Vă mulțumesc! Știu că și dumneavoastră sunteți foarte 

credincios și eu sunt foarte credincios, asta vă spun sigur. Vă mulțumesc mult.   

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Dacă suntem aici, vreau să vin și eu în continuare la adresa executivului și 

anume - acest amendament cum se va implementa? Noi teoretic, acum am votat 

dublarea unui buget.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

La început de an, dumneavoastră ați votat pentru culte și biserici o sumă 

de... Ați votat doar suma, nu și unde pleacă acești bani. Din suma pe care ați votat-

o, astăzi vor pleca sumele aprobate, în loc de 1 leu se vor duce 2 lei. Vom vedea 

dacă din suma alocată de dumneavoastră la începutul anului pentru culte, este 

suficientă pentru a acoperi toate aceste cereri. Dacă nu, vom veni din nou în cadrul 

consiliului, ori cu o rectificare pe plus.  
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Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Mulțumim frumos, domnule primar. Dacă mai sunt alte intervenții... 

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Bună ziua din nou! Din câte am văzut în proiectele de hotărâre, pentru 

aceste solicitări există în spatele fiecărui proiect un deviz cu lucrările ce urmează 

să fie făcute. S-a ajuns la suma solicitată în baza unor necesități stipulate de 

unitățile de cult. Acum dublăm suma fără să știm pe ce cheltuim diferența.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu, nu! Stați o secundă să vă lămuresc. Suma inițială, până la dublarea 

respectivelor sume, pleacă exact în primă fază din sumele alocate la început de 

an, pleacă exact suma pe care au cerut-o inițial. Nu pleacă toată suma. Atenție 

Direcția economică! Și știți foarte bine ce vorbesc. Nu pleacă suma dacă i s-a 

dublat, din 10 lei are 20 lei. Pleacă doar 10 lei, justificativ, pentru că noi nu putem 

da banii așa în aer. Dacă vor veni cu alte lucrări, cu alte lucruri, mai are o sumă 

votată la buget. Să nu înțelegeți că astăzi, suma dublată pleacă fără acoperire în 

spate. Mai au o lună sau două... Dacă vreți să vă spun părerea personală, până ne 

mișcăm, până ajung banii și această sumă este alocată pe anul bugetar care se va 

închide la 31 decembrie 2021.  

 

Dl consilier Agafiței Gheorghiță 

Am înțeles, dar vă dă un cec în alb pentru diferență, cum ar veni.  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

A fost edificator răspunsul dumneavoastră. Acestea fiind spuse, cred că 

putem merge mai departe. Mergem mai departe spre vot cu punctul 25. Domnul 

Secretar... 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Supunem la vot amendamentul domnului Roșca. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

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

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

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

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Naciu 
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Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), 

amendamentul pentru Punctul 25 - Proiect de hotărâre privind acordarea în 

anul 2021 a sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 - 

Comunitatea Musulmană din București a fost aprobat. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Supunem la vot proiectul cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), Punctul 25 - Proiect 

de hotărâre privind acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar pentru 

unități de cult din Sectorul 5 - Comunitatea Musulmană din București a fost 

adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian 

Mulțumim frumos! Mergem mai departe spre punctul 26 de pe ordinea de 

zi referitor la contractul cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

salubrizare. Dacă avem intervenții.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

O să fac o singură intervenție ca să nu ne mai lungim. În ședința anterioară 

am solicitat din partea companiei unde este acționar Consiliul Local, să primim 

rapoarte de activitate, să știm și noi ce se întâmplă în aceste societăți și așteptarea 

mea era ca astăzi să se întâmple lucrul ăsta. În schimb, deducem să Salubrizare 

majorează prețul serviciilor cu 20% în prag de iarnă către populație. Eu cred că 
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aici puteam face un calcul economic și social mult mai bine astfel încât populația 

să fie protejată. Vă mulțumesc!  

 

Dl Ceti Claudiu Octavian 

Domnilor consilieri, în urma solicitărilor dumneavoastră verbale, chiar eu 

în calitate de președinte al companiilor, vă voi prezenta un raport de activitate al 

tuturor celor 3 companii, fie chiar și a patra - Economatul pe care o cunoașteți 

foarte bine.  

Ținând cont de punctul de pe ordinea de zi, de compania Salubrizare Sector 

5, nu este o majorare de tarif, este o actualizare. Trebuie să ne aducem aminte de 

un eveniment neplăcut petrecut în 2020 când în calculul tarifelor nu s-a respectat, 

să spunem așa, biblia tarifelor contractelor de delegare. Acesta este ordinul 

ANRSC 109/2007. Este prima oară, când într-adevăr, la un calcul legal respectă 

ordinul ANRSC. De ce spun acest lucru - când s-a calculat în 2020, pentru a scoate 

vechiul salubrizator din sector, nu s-a trecut chiria utilajelor. Vă dați seama, 

Salubrizare plătește astăzi peste 1.500.000 lei chirie la compania care deține în 

realitate utilajele, chirie care nu este menționată în tarif, ceea ce este o sinucidere 

din punct de vedere financiar-contabil. Nu s-a menționat salariul brut, tariful este 

calculat la salariul net, ceea ce la fel este imposibil, vă dați seama, noi ca și 

companie plătim brutul. Nu s-a luat în calcul creșterea cu aproape 1 leu a 

combustibilului. Știm foarte bine că combustibilul a crescut cu aproape 1 leu. Nu 

s-a luat în calcul majorarea taxei de gunoi, și mai mult decât atât, știm bine că a 

fost scandalul de-a lungul anului 2021, unde s-a majorat mai mult de 30%, de la 

140 lei la 201 lei, bani pe care noi îi plătim de 8 luni de zile, noi facturăm la 140 

lei, dar în realizate noi plătim 201 lei. Asta este realitatea. Nu s-au luat în calcul 

taxele care se plătesc către fondul de mediu, nu s-a luat în calcul nici măcar acea 

taxă obligatorie de 80 lei pe tona de gunoi pe care o plătim către fondul de mediu 

unde știm foarte bine, este obligatorie, care bineînțeles prin colectare selectivă 

revine înapoi o cotă parte din ea. Într-adevăr, s-a muncit 3 luni de zile la aceste 

tarife, recunoaștem. Nu am avut bani să contractăm nu știu ce firme specializate, 

s-a muncit 3 luni de zile pentru a se actualiza aceste tarife în concordanță cu 

cheltuielile pe care le avem. Într-adevăr, dumneavoastră ați menționat că a crescut 

cu 20%, normal și prețurile au crescut cu 20% în România. Am făcut un singur 

lucru foarte important, mai ales că ați menționat sezonul de iarnă, am reușit să 

scădem tariful pentru combaterea bolilor, cum e în termeni tehnici, și chiar o să 

vă prezint exact suma, dacă îmi permiteți. Aici am reușit chiar să facem o reducere 

de 20-30% pentru un artificiu în interesul cetățenilor, pentru că noi asta facem, 
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găsim soluții. Tariful se micșorează de la 0,0234 lei la 0,0159 lei. De ce? Pentru 

a nu mai vedea acele mașini care merg în gol pe stradă, de la alte companii private, 

într-adevăr. Am reușit să aducem acest tarif de staționare, adică, în cazul în care 

comandamentul ne dă bineînțeles pregătire, când vedeți că mașinile stau, se 

facturează la un tarif de câteva ori mai mic decât dacă merg în gol, toată lumea. 

Companiile private merg în gol, în localități, în județe, pentru a reuși să-și justifice 

prezența și automat să factureze către municipalități.     

Noi, am reușit acest artificiu, să diminuăm acest tarifar și automat să 

diminuăm factura pentru deszăpezire pentru anul 2021. Mai mult decât atât, tariful 

nostru astăzi, pentru populație nu crește decât cu 2 lei: de la 10 lei, la 12 lei. 

Gândiți-vă că toate celelate sectoare și puteți să verificați acest lucru, la sectorul 

6, la sectorul 2, au 13, 14 lei. De ce? Pentru că, compania respectivă sunt companii 

private. Trebuie să facă un profit mai mare decât avem noi în contractul de 

delegare pentru care suntem mandatați să-l facem. Noi, avem un maximum de 

5%, ceilalți, își permit oricât. Repet, tarifele nu se majorează, ele se actualizează. 

Este cu totul și cu totul altceva!  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nuanțele domnului Ceti sunt de politician ... cetățeanul va plăti cu doi lei 

în plus. Aș mai adăuga că această majorare, actualizare,  are loc în contextul în 

care toată primăvara și vara, societatea pe care o reprezentați, a notificat cetățenii 

să treacă cu serviciul la salubrizare și ei au executat la un moment dat... Însă, nu 

există nicio dezbatere publică, nu a existat pe majorarea prețului, ceea ce cred că 

nu este corect.  

 

Din sală 

A existat vreo dezbatere publică în vreun domeniu? 

 

Dl Ceti Claudiu Octavian  

Vă mulțumesc, ați pus punctul pe i! Este o actualizare ... Noi suntem 

singuri, conform legislației în vigoare și conform contractului de delegare, pe raza 

sectorului 5. Compania Salubrizare Sector 5, este singura companie legală, care 

are voie să colecteze gunoiul și bineînțeles să-și presteze serviciile de specialitate 

pe raza Sectorului 5. Din acest motiv, la începutul preluării mandatului, aveam 

câteva sute de mandate... La momentul de față avem peste 25 000 de contracte. 

Într-adevăr, ne-am adresat foarte mult agenților economici. Acolo este altă taxare. 

Ne-am adresat foarte mult populației. A trebuit să facem niște schimbări, repet, 
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cu riscul de a deranja. Am fost nevoiți pentru a lucra cel puțin pe zero. În 

momentul de față, noi cheltuiam 5 lei și facturam ... toate patru. Gândiți-vă că 

această companie a fost preluată cu o datorie de 30 și ceva de milioane. Este 

imposibil să plătești salarii, e imposibil să asiguri un serviciu de calitate, este 

imposibil să-ți gestionezi contractul de delegare la standarde europene, noi 

mergând pe minus și mai având și eșalonările, să spunem așa, moștenite. Din acest 

motiv, pentru a avea un serviciu în interesul cetățenilor, trebuie să avem o 

actualizare de prețuri normală.  

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Să discutăm despre ce spunea colegul nostru legat de fonduri, de cheltuială. 

M-aș întoarce în urmă cu niște ani, pentru cei care nu știu, sunt la al treilea mandat 

în Primărie: 1996-2000 viceprimar, 2000-2004 consilier și din nou consilier. 

Problema legată de costuri, aș vrea să vă reamintesc că ele sunt într-o continuă 

creștere. Chiar acum vorbeam despre cât plătim la mașina fiecăruia și sigur, 

niciodată nu știm prețul pentru că el se mișcă încet: 2-3 lei. Sigur că este o 

previziune corectă pe care o face ... nu știu cât timp se poate duce înainte cu 

previziunea. Dar nu putem acuza acum de rea credință! În niciun caz! Mai mult 

decât atât, vine iarna, vorbeați de ce se întâmplă cu colectarea deșeurilor. Este 

groaznică! Separare nu există! Ori cei care le ridică... Eu spun acasă: se amestecă 

sticla cu plasticul și cu gunoiul menajer și se duce la un loc ... Deci, aici este o 

problemă de educație națională. Este foarte greu să o implementăm noi. Școlile 

nu mai colectează cum am făcut odată când eram copil: sticle, aduceam cartoane 

la școală pentru că așa era sarcina. Problema este acum poate, zic eu că ar trebui 

o corelare și în acealași timp un contact cu asociațiile de proprietari, mai apropiate. 

Eu știu că ei vin în general și cer dar acea educație civică a cetățeanului nu prea 

mai există. Se aruncă de la balcon deșeuri ... Sigur, Primăria trebuie să facă curat, 

de acord, e domeniu public acolo. Aici ar trebui să gândim și cu participarea 

dumneavoastră, o apropiere și o înțelegere din partea cetațeanului. Nu vreau să 

vorbesc despre nivelul strict de lipsă de pregătire ... numărul analfabeților este 

într-o creștere pronunțată, dar ăsta este un alt subiect, ar trebui să intereseze 

Guvernul României, copiii retrași de la școală sau care nu se mai duc, sunt iarăși 

foarte mulți. Am avut o discuție zilele astea cu liceul de lângă mine, Bolintineanu 

și aș vrea să aprofundăm mai mult aceste hotărâri, să mergem puțin și la origine, 

pentru că așa îi amendăm ...   

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru 
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S-a consemnat!  

 

Dl consilier Matei Ion 

S-a menționat de către dl Ceti o datorie istorică care indică 30 milioane, din 

ce provine?  E ușor să arunci așa cu vorbe... 

 

Dl Ceti Claudiu Octavian  

Din lipsa, să spunem așa, sau din omisiunea de plată a facturilor curente a 

companiei Salubrizare la vremea respectivă, avem niște datorii să spunem, pe care 

noi le-am eșalonat.  

 

Dl consilier Matei Ion 

Către cine?  

 

Dl Ceti Claudiu Octavian  

Către terți, vă dați seama! Acum sunt diverse servicii! În primul rând, gropi 

de gunoi ca să vă înțelegeți! Gropile de gunoi! Acolo a fost cea mai mare datorie 

și am avut chiar probleme. Vă dau un exemplu: ultima problema, ne-am judecat 

în instanță, Cassano, vreo 12 milioane de lei, în care am ajuns undeva la 16        

milioane de lei, cu penalități, un dosar la DIICOT, arestări, rețineri, a fost o 

problemă de televizor, probabil o să vedeți la... A, e publică, îmi cer scuze.  

 

Dna consilier Găină Maria 

Vă rog frumos, dacă tot ați menționat o datorie către furnizori și pentru care 

s-au calculat niște accesorii, care a fost data ultimei facturi neachitate?  

 

Dl Ceti Claudiu Octavian  

Păi, o să vă spun un lucru fabulos!  

 

Dl primar Cristian Victor Popescu Piedone 

Datoriile, doamna Găină, vă spun personal ca ordonator principal de credite 

datoriile, provin doar din trecut. Pe durata mandatului meu, facturile sunt plătite 

la zi. Gropile de gunoi sunt plătite la zi, inclusiv eșalonările pe datoriile lor sunt 

plătite la zi.  

 

Dna consilier Găină Maria 

Adică înainte de noiembrie.  
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Dl primar Cristian Victor Popescu Piedone 

Da, înainte de noiembrie.  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru 

Supun la vot punctul 26 fost 27 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

modificarea Anexei nr. 1 a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de salubrizare a sectorului 5 al municipiului bucurești, nr. 

27681/02.04.2021.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

          Comisia 1 aviz favorabil,  Comisiile 5 și 6, aviz nefavorabil. 

Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri?  

 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 Marian și Gorneanu Mihaela) și 5 voturi împotrivă 

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

Vladimir și Roșca Iustinian) și 6 abțineri (Ilie Cătălin-Andrei, Pop Claudia-

Ramona, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru și Mălăelea 

Daniel),  proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru 

 Mergem mai departe spre punctul 27, fost 28 al ordinii de zi: Proiect de 

hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 207/ 

26.09.2019 privind aprobarea solicitării către Consiliului General al 

Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului 

situat în Calea 13 Septembrie, nr. 164, sector 5, București aflat în domeniul 

public al statului și administrarea  Ministerului Finanțelor Publice - Agenția 

Națională de administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice – București, în domeniul public al Municipiului București și în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 București, în vederea derulării 

unor investiții, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 și 2, avize favorabile.  

Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri?  
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Cu 26 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, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Mălăelea Daniel, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-

Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-

Ramona, Roșca Iustinian și Gorneanu Mihaela), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru 

 Mergem mai departe spre punctul 28, fost 29 al ordinii de zi: Proiect de 

hotărâre privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor 

avariate prin căderea arborilor sau ramuri ale acestora, existenți pe domeniul 

public aflat în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

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

Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri?  

 

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 Marian și Gorneanu Mihaela) și 11 voturi împotrivă 

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

Vladimir, Roșca Iustinian, Ilie Cătălin-Andrei, Pop Claudia-Ramona, Agafiței 

Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru și Mălăelea Daniel),  proiectul de 

hotărâre a fost adoptat. 

 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru 

 Mergem mai departe, spre punctul 29 al ordinii de zi și este fostul număr 

78: Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea Anexei Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 112/18.06.2020, privind aprobarea Listei de tarife 

practicate de către S.C. Infrastructuă S 5 S.A. pentru desfășurarea activității 



64 
 

serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului 

București.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 aviz favorabil și Comisia 2 aviz nefavorabil.  

Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri?  

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 Marian și Gorneanu Mihaela) și 11 voturi împotrivă 

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

Vladimir, Roșca Iustinian, Ilie Cătălin-Andrei, Pop Claudia-Ramona, Agafiței 

Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru și Mălăelea Daniel),  proiectul de 

hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru 

Trecem la Diverse.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

N-aș vrea să rămânem iar pe luna viitoare ... domnule Ceti, când ne dați 

rapoartele ... ați zis că ni le dați! Acum la diverse?  

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru 

După ce ia cuvântul dl Ceti, revenim la procedurile de vot demarate 

anterior. 

 

Dl Ceti Claudiu Octavian  

Conform angajamentului luat, până la următoarea ședință a Consiliului 

Local, sau, pe parcursul lunii octombrie, voi prezenta un raport de activitate chiar 

dacă eu sunt obligat conform legislației și mandatului să-l prezint abia în ianuarie 

– februarie 2022, pentru anul 2021. 

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Apropo de rapoarte de activitate, am observat că ele au dispărut de pe site. 

La trecerea la noul site nu se mai regăsesc rapoartele de activitate, cel puțin al 

meu nu se mai regăsește. Al nostru, aud din sală!  
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Dl primar Cristian Victor Popescu Piedone 

Îl contactați direct domnule Radocea, pe domnul consilier Naciu. 

Domnule Radocea, îl consultați direct mâine și vedeți ce se întâmplă, îl 

sunați direct dumneavoastră și îi spuneți când remediați... 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru 

Se trece la procedura numărării voturilor pentru punctul 4 al ordinii de zi.   

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

1335.  

La ora 1337 se numără buletinele de vot. 

La ora 1358 se finalizează procedura de numărare a buletinelor de voturilor. 

 

 Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

Dă citire Procesului Verbal al Comisiei de numărare a voturilor pentru 

punctul 4 al ordinii de zi: 

Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru desemnarea consilierilor locali în consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din 

Sectorul 5, în anul școlar 2021-2022. 

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

- 23 voturi pentru 

- 1 vot nul  

 

Se trece la procedura numărării voturilor pentru punctul 13 al ordinii de zi 

- Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor “Comisiei de Analiză a 

Cererilor și de Repartizare a Locuințelor.   

Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru desemnarea consilierilor locali în Comisia de analiză a 

cererilor și de repartizare a locuințelor.  

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

- Dna Pop Claudia Ramona:  

o 22 voturi pentru  

o 2 voturi împotrivă  

 

- Dl Iofciu Ion:  

o 22 voturi pentru  

o 2 voturi împotrivă  
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- Dna Gorneanu Mihaela:  

o 22 voturi pentru  

o 2 voturi împotrivă 

 

- Dl Chirilă Cristian:  

o 22 voturi pentru  

o 2 voturi împotrivă 

 

- Dl Dumitraș Bogdan Ioan Sorin: 

o 22 voturi pentru  

o 2 voturi împotrivă 

 

- Panait Ioana: 

o 22 voturi pentru  

o 2 voturi împotrivă 

 

- Andrei Mariana  

o 22 voturi pentru  

o 2 voturi împotrivă 

 

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru 

Vă mulțumesc, declar lucrările ședinței închise.  

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1402. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

MĂNUC FLORIN 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ȚIGĂNUȘ MARIAN 

 


