
1 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 08.11.2021 

          

 

 Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 5121/04.11.2021.  

       Lucrările ședinței încep la ora 1213.  

         Ședința de consiliu se desfășoară în sistem hibrid (în sala de ședință situată la 

etajul 1, camera 1 din sediul Primăriei Sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-

11), și în sistem de videoconferință-prin mijloace electronice (on line).  

         La ședință au participat domnul Viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu și 

domnul Secretar General – Mănuc Florin. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

         Bună ziua! Vă rog, domnul Secretar General să faceți prezența. 

Dl Viceprimar Nicolaidis  Mircea-Horațiu 

       Bună ziua! Domnul președinte, vă rog să mă scuzați o secundă. Aș dori să 

spun ,,La mulți ani”, din partea executivului, tuturor colegilor noștri care astăzi 

sărbătoresc numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. La mulți ani, multă 

sănătate și tot ce își doresc! Să aibă parte de tot ce este mai bun! Și dumneavoastră 

multă sănătate, domnul președinte! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Domnul Secretar General, vă rog să faceți prezența! 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

  Bună ziua!  

1. Agafiței Gheorghiță – prezent-on-line 

2. Agheorghiesei Emil – absent 

3. Bîrsan Mihai – prezent-on line 

4. Cardaș Daniel Constantin – prezent-on-line 

5. Cârlogea George-Cristian - prezent 

6. Danciu Ioan-Bogdan – prezent 

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

9. Gorneanu Mihaela – prezentă 

10. Ilie Cătălin-Andrei – prezent-on-line 

11. Iofciu Ion -prezent 

12. Ioniță George – prezent-on-line 

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

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent-on-line 

15. Lazarov Alexandru-Sebastian – prezent-on-line 

16. Matei Ion – prezent 

17. Mălăelea Daniel – prezent-on-line 

18. Melnic Constantin-Ion - prezent 

19. Naciu Constantin-Vladimir – prezent-on-line  

20. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru – prezent-on-line 

22. Pop Claudia-Ramona – prezentă-on-line 

23. Roșca Iustinian – prezent-on-line 

24. Șerban Andrei-Bogdan – prezent-on-line 

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca – prezentă-on-line 

26. Țigănuș Marian – prezent-on-line 

27. Zamfirescu Leonard-Niculae – prezent-on-line 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

       Avem 26 de consilieri prezenți. 

 Sunt prezenți 26 de consilieri locali, în sala de ședințe - 8 consilieri (Cârlogea 

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

Ion, Melnic Constantin-Ion, Matei Ion și Nicolaidis Mircea-Horațiu) și on-line - 18 

consilieri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Ducuță 

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

Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian 

și Zamfirescu Leonard-Niculae).  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

         Mulțumesc! Sunt 26 de consilieri prezenți. Ședința este statutar constituită. 

În primul rând, dați-mi și mie voie să urez tuturor colegilor noștri care poartă 

numele de Mihail sau Gavriil, să le urez ,,La mulți ani”, multă sănătate și de 

asemenea tuturor rudelor colegilor noștri care împart această…Aceste fiind zise, 

am o rugăminte la dumneavoastră, în primul rând să controlați microfonul, să-l 
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țineți închis, să-l deschideți numai atunci când vorbiți, ca să nu se mai creeze 

problema care am avut-o acum două ședințe. Cu permisiunea dumneavoastră o să 

dau citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare 

prin programul National de Investiții ,,Anghel Saligny,, pentru 

obiectivul de investiții ,,Lucrări de alimentare cu apă/canal și 

modernizare a infrastructurii rutiere  pe străzile aflate în administrarea 

Sectorului 5 al Municipiului București,,; 

        Discuții. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

        Supun la vot ordinea de zi. Domnul Secretar General, vă rog! 

Cu 26 voturi pentru (Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, 

Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Lazarov 

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

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

Georgiana-Raluca, 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 Zamfirescu Leonard-Niculae), ordinea de zi a fost 

aprobată. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

         Vă mulțumesc! Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  

      Punctul 1- Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de 

finanțare prin programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny,, pentru 

obiectivul de investiții ,,Lucrări de alimentare cu apă/canal și modernizare a 

infrastructurii rutiere pe străzile aflate în administrarea Sectorului 5 al 

Municipiului București”. Dacă cu privire la proiectul propus există discuții, 

propuneri, amendamente, etc, …? Vă rog! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

 Domnule președinte, bună ziua! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Bună ziua, domnul Roșca! Vă rog, aveți cuvântul. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

 Mulțumesc! Ținând cont de forma proiectului, poate ne-ar ajuta ca domnul 

Cormoș sau cineva de la investiții să ne descrie ceva mai amplu, în afară de acele 

două pagini tabelate. Se poate? 

Dl Viceprimar Nicolaidis  Mircea-Horațiu 
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Da, domnul consilier! Domnul Cormoș o să vă dea toate explicațiile. 

Dl director Cormoș Adrian 

Este vorba de șapte străzi pe care trebuie să băgăm apă și canal, inclusiv 

infrastructura rutieră. Despre asta este vorba. S-au respectat standardele de cost. 

Mai multe detalii nu cred că vă pot da, pentru că este la notă conceptuală, nu este 

studiu de fezabilitate sau ceva de genul acesta. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da. Mulțumesc! Dacă mai sunt de exprimat  și alte poziții  la proiect? 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Da. Dacă se poate. Aș vrea să-l întreb pe domnul director, înțeleg că asta este 

nota conceptuală, numai, da? 

Dl director Cormoș Adrian 

Da. 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Atunci de ce nu am cerut să facem un studiu de fezabilitate înainte de cererea 

de finanțare? 

Dl director Cormoș Adrian 

Pentru că nu avem timp. Cererea de finanțare are timp de depunere până pe 

data de 8 noiembrie. 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Atunci Nota de constatare este făcută pe bază de ce …prețuri? 

Dl director Cormoș Adrian 

Standardele de cost, aprobate… 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Nu, nu. Pe standardele de cost aveți puține. Dar cea mai mare parte a valorii 

nu este pe standarde de cost. Costuri unitare. Haideți să vă spun de ce vă întreb, 

domnul director. Pentru că am văzut că aveți lucrări de apă și canal, care sunt 

ambele la 1100 euro/metru. În mod normal, dacă o să întrebați la Ministerul 

Fondurilor Europene, de exemplu, unde au astfel de costuri unitare, o să vedeți că 

aceste două, apă și canal, în condițiile în care ele ar fi făcute pe un drum asfaltat, 

deci trebuie să tăiem și să refacem. În aceeași bani sunt maxim 400 de euro/metru. 

Aici dumneavoastră aveți 1100. De aceea vă întrebam, pe ce bază s-au făcut aceste 

valori? 

Dl director Cormoș Adrian 

Uitați-vă pe standardele de cost că sunt raportate la locuitori, la număr de 

locuitori. Dacă aș calcula la număr de locuitori, ar fi imense. 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 



5 

 

Domnul Cormoș, haideți să vedem. Facem cinci kilometri de rețea. 5,8 

kilometri de niște rețele, de apă și canal, care în mod normal… 

Dl director Cormoș Adrian 

Vedeți că în standardul de cost este cuprins 270 de mii de euro, raportat la 

numărul de locuitori al întregii localități. Asta reprezintă inclusiv branșamente… 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Domnul Cormoș, haideți să vedem. Aveți în standarde de cost, de exemplu,  

la una din străzi un milion și restul 16 sunt în afara standardelor de cost.  

Dl director Cormoș Adrian 

Da. 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Uitați-vă în deviz, cea mai mare parte sunt făcute în afara standardelor de cost. 

Dl director Cormoș Adrian 

Normal, majoritatea. Pentru Anghel Saligny nu există standard de cost. 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Nu sunt făcute pe standarde de cost. 

Dl director Cormoș Adrian 

O parte sunt cuprinse în standardele de cost. 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

O parte mică. Dar restul, vă spun, diferența este de la 1100 de euro la maxim-

maximum 300-400 de euro. Este o diferență enormă. Problema este de unde  a 

venit această diferență? 

Dl director Cormoș Adrian 

Vă spun. Din ceea ce înseamnă branșamente, din ceea ce înseamnă deviere de 

rețele. Este un calcul maxim. Este o notă conceptuală. Până la proiect și studiu de 

fezabilitate este mare distanță. 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Ok. Este o Notă conceptuală, în care noi cerem foarte, foarte mulți bani din 

care puteți face trei, patru proiecte de acest fel…numai pentru acest proiect, da? 

Dl director Cormoș Adrian 

Din care se aprobă decât 35 de milioane. Atâta sunt alocate pentru Anghel 

Saligny pentru fiecare sector. 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

A, deci pentru fiecare sector avem și nu propunem trei proiecte de banii 

aceștia, propunem unul. Pentru că puteam face trei din banii aceștia. 

Dl director Cormoș Adrian 

Eu încerc să iau cât mai mulți bani. Eu încerc să mă duc pe maxim. 
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Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Mă adresez tuturor colegilor mei consilieri. Vă rog frumos să vă gândiți foarte 

bine când aprobăm acest proiect. Mie mi se pare un proiect bun și merită făcut. 

Dar, nu se poate să aprobăm să facem un singur proiect de banii cu care am putea 

face cel puțin trei. 

Dl director Cormoș Adrian 

Sunt șapte străzi, doamnă. 

Dna consilier Kofod Helen-Daniela 

Aș dori, dacă se poate, să ne abținem și să-l rugăm pe domnul director să 

revizuiască costurile și eventual să muncească și să mai propună două, trei 

proiecte. Și asta rapid dacă se poate. Pentru că nu mi se pare normal să cerem 

pentru un singur proiect… să dăm 10 milioane pe cinci kilometri de apă canal și 

o străduță de șase metri lățime. Este incredibil, eu vă spun că lucrez cu astfel de 

costuri unitare, costuri unitare pe care le regăsiți oricând la Ministerul Fondurilor 

Europene, acolo unde ele se fac corect. Atâta vreau să vă spun dragi colegi, vă rog 

frumos gândiți-vă, abțineți- vă și să-l rugăm pe domnul director să revizuiască și 

să mai propună încă două proiecte de banii aceștia în Anghel Saligny. Vă 

mulțumesc mult! 

Dl director Cormoș Adrian 

În această propunere este vorba de șapte străzi, nu un proiect. Sunt șapte străzi. 

Repet, șapte străzi, nu este doar o singură stradă. 

Dna consilier Kofod  Helen Daniela 

Este un singur proiect, la asta mă refeream, sunt 5 km. 

Dl director Cormoș Adrian 

Ceea ce ni s-a cerut de la Ministerul Dezvoltării e să fie unitar , o singură 

propunere cu un deviz general în care sunt cuprinse toate …cele 7 străzi.  

Dna consilier Kofod  Helen Daniela 

Eu am spus ce am avut de spus cu privire la valoare, că sunt 7…-puteau să fie 

și 20 de străzi atâta timp cât tot 15,8 km sunt, indiferent de numărul de străzi. Și 

prețul este de cel puțin  trei ori mai mare. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnul președinte, dacă altcineva nu mai vrea să ia cuvântul, aș vrea să spun 

și eu câteva cuvinte.   

Dl președinte de ședință Marian Țigănuș 

      Vă rog, domnul Roșca! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Știm cu toții că noi, U.S.R.-Plus, suntem foarte atenți la investiții și ne dorim 

investiții în sector și ne dorim ca fiecare fond alocat pentru investiții să fie 
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cheltuit eficient… și asta, din interes pentru comunitate. Una este să facem o 

străduță și alta este să facem trei străduțe... după cum spunea și colega mea. 

Am și depus proiecte de infrastructură la Consiliul Local, fiind singurul partid 

care a făcut lucrul acesta, ca drept dovadă că ne interesează. 

M-am uitat și eu atent pe acest proiect primit de vineri și nu am găsit aici o 

filozofie de lucru, chiar dacă este într-o fază incipientă …ca să ne dăm seama că 

aceste lucrări de investiții vor fi într-o formă controlată, că se vor desfășura după 

un proces de implementare care să fie sub control. 

Nu se vede absolut nimic aici, este un proiect făcut pe repede înainte și nu 

există nicio referință privind controlul la acest proiect. Cum a spus și Helen, nu 

ne putem da seama… bugetul este de 35 de milioane pe sector, noi am propus 

10 milioane de euro aproape, 50 de milioane…, să ne rugăm să fie aprobat 

maxim… și atunci care vor fi prioritățile, la ce parte renunțăm și la ce parte nu 

renunțăm? Asta înseamnă dezavantajul de a avea un singur proiect. S-ar putea 

să ne spună că tăiem tot… pentru că, înainte de a ne duce cu sacul gol să-l 

umplem, trebuie să avem și o strategie despre cum să facem lucrurile bine să nu 

plecăm cu el gol. Aici nu am constatat că s-a lucrat așa. Da, susținem acest 

proiect și susținem că este nevoie de asfaltare, canalizare, apă… toți cetățenii 

acelor zone sunt cetățeni ai sectorului 5… însă vom aproba acei indicatori 

tehnico-economici rezonabili prin care, cele 35 de milioane….care ne vor fi 

alocate, vor produce maxim efect. Nu putem să mergem cu 2 milioane de 

euro/kilometru de apă, canal și asfaltare. Și când vorbim de autostrăzi domnilor, 

vorbim de o stradă cu maxim două benzi, maxim 5,5-6 metri lățime, despre asta 

vorbim, și noi oferim 2 milioane cuiva, oferim întreg pachetul unei singure firme, 

astfel încât să fim blocați în toată perioada asta. Din acest motiv, USR-Plus se 

abține la vot. Mulțumesc! 

Dl director Cormoș Adrian 

Dacă-mi permiteți, domnul Roșca, de unde ați tras concluzia unei singure 

firme, de unde ați tras concluzia …pachet, de unde ați tras concluzia că este doar 

la stadiul de notă conceptuală care urmează… 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Din lipsa informațiilor pe care dumneavoastră… 

Dl director Cormoș Adrian 

V-aș ruga frumos… 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Dacă aveați trei proiecte de lansat public, pe licitație, trei loturi… știu că 

dăm 2 milioane de euro pe un kilometru de asfalt, apă și canal  și ne spuneți că 

indicatorii sunt în funcție de populație. 

Dl director Cormoș Adrian 

Domnul Roșca, nu este vorba de licitație, este vorba de aprobarea pe care o 

solicită Ministerul Dezvoltării pentru aceste documente. Astea sunt documentele 

primare în vederea depunerii pe Programul Anghel Saligny. Dacă vă uitați pe 

programul MDRAP (Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației) 

ce înseamnă Anghel Saligny, acestea sunt primele documente, un  indicator 

tehnico-economic care să facă un calcul, să țină un standard de cost …și atâta tot. 

Nu s-a discutat de licitație, nu s-a discutat de un operator economic, nu s-a discutat 

de nimic. Este o notă conceptuală, următoarea fază este studiu de fezabilitate , 

după care vine proiectare, după care vine execuție. Deci până acolo mai sunt trei 

faze pe care trebuie să le parcurgem . În momentul de față nu cerem decât aprobare 

să putem depune pe fonduri Anghel Saligny această documentație. Nu ne trebuie 

nimic mai mult de atât. În momentul de față nimic altceva decât să cerem o … 

Dl președinte de ședință Marian Țigănuș 

Mulțumesc mult, domnul director! Am înțeles că suntem legați și de un 

anumit termen de depunere. Când avem termen de depunere? 

Dl director Cormoș Adrian 

8 Noiembrie! 

Dl președinte de ședință Marian Țigănuș 

Adică azi! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Tocmai ce vi s-a dovedit că indicatorii standard nu acoperă bugetul, ci 

numai o mică parte. 

Dl președinte de ședință Marian Țigănuș 

Domnul Roșca, numai o secundă, am și eu voie la… 

Suntem legați de un termen- unu la mână. Doi - dacă ne-am abține și nu am depune 

în termenul respectiv, există posibilitatea ca banii ăștia să nu ne revină? 

Dl director Cormoș Adrian 

Mai mult ca sigur, dacă nu depun astăzi până la ora 12 noaptea, nu se va 

întâmpla nimic, nu vom primi nicio finanțare. 

Dl președinte de ședință Marian Țigănuș 

Deci suntem în următoarea poziție: dacă ne abținem și nu aprobăm acest 

proiect, pierdem bani. Daca-l aprobăm, grupul politic U.S.R.-Plus susține că se 

dau prea mulți bani pe lucrări care n-au fost antamate, pentru care nu s-au făcut 
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studii de fezabilitate, proiectare, etc., etc., deci în situația asta ne aflăm. Bun, 

mai are cineva ceva de spus? 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Pot să răspund acum daca-mi dați cuvântul. Grupul U.S.R.-Plus constată că 

indicatorii din proiect cu indicatorii din alte ministere și alte lucrări … prețurile 

sunt de cel puțin de trei ori mai mari. Nu estimează, nu absolut nimic, sunt fapte 

și lucruri concrete. Argumentele emoționale sunt foarte bune și țin la public 

însă, rolul nostru, al consilierilor, este de a avea grijă de banul public. Înțeleg, 

este un termen, dar ăsta nu este un termen stabilit de noi și nici proiectul acesta 

nu trebuia făcut așa strâns dacă vrem să facem lucrurile statutar. Nu este vina 

Primăriei și trebuie să ținem cont că indiferent că sunt bani din Proiectul PNDL 

sau un altul, este vorba de ban public iar responsabilitatea trebuie să fie. 

Mulțumesc că m-ați ascultat! 

Dl președinte de ședință Marian Țigănuș 

Am ascultat, am luat notă, s-a înscris în procesul-verbal… 

Dl director Cormoș Adrian 

Domnul Roșca, mă scuzați o secundă, așa cum v-a spus și colegul, nu sunt 

indicatorii tehnici aceștia, nu votăm indicatorii tehnici acum. Urmează să mai 

avem, dacă se aprobă să luăm acești bani, să aprobăm și indicatorii tehnici. 

Acum nu aprobăm. Va fi un studiu de fezabilitate, vor fi niște pași, deci acum 

nu aprobăm indicatorii. Mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Marian Țigănuș 

Dacă nu mai sunt luări de cuvânt.. Vă rog! 

Dna consilier Kofod  Helen Daniela 

Una singură, domnul președinte. Domnu Director zice că noi nu aprobăm 

indicatori dar noi acum aprobăm deviz general, asta scrie în H.C.L.. Domnu′ 

Cormoș, sigur nu se mai pot trimite cereri de finanțare pe Anghel Saligny 

începând cu ziua de mâine? 

Dl director Cormoș Adrian 

Vineri am primit hârtie că termenul de trimitere este de 8 noiembrie. 

Dna consilier Kofod  Helen Daniela 

Deci, vineri, Guvernul a trimis hârtie că până astăzi trebuie să depuneți? 

 Dl director Cormoș Adrian 

Da, da! Eu am încercat de joi să fac acest lucru, dar joi am fost amânat. 

Dna consilier Kofod  Helen Daniela 

    Deci înseamnă că ați primit joi, nu vineri! 

Dl director Cormoș Adrian 
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Joi am primit hârtia. 

Dna consilier Kofod  Helen Daniela 

Domnul director, haideți să avem proprietatea cuvintelor. Puteți spune cu mâna 

pe inimă că nu se mai pot depune alte proiecte începând cu ziua de mâine? 

Mulțumesc! 

Dl director Cormoș Adrian 

Da! Același lucru se întâmplă și la Primăria Capitalei… care face același lucru 

astăzi. 

Dl președinte de ședință Marian Țigănuș 

Mulțumim, domnule director, gata, suficient! Vă rog, domnule Secretar 

General, să supuneți la vot proiectul. 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

   În primul rând vreau să vă comunic că avem aviz favorabil de la cele două 

comisii. Acum supunem la vot. 

   Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 21 de voturi pentru (Agafiței 

Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, 

Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea 

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

Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-

Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 5 abțineri (Ioniță 

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

și Roșca Iustinian). 

Dl președinte de ședință Marian Țigănuș 

      Dragi colegi, vă  mulțumesc pentru prezență și declar închise lucrările 

ședinței. 

      Lucrările ședinței se declară închise la ora 1241. 
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