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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 25.11.2021 

          

 Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 5339/19.11.2021.  

       Lucrările ședinței încep la ora 1609.  

         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 Melnic Constantin-Ion și domnul 

Secretar General – Mănuc Florin. 

         În sală este prezentă și doamna Vasile Virginica, cetățean al Sectorului 5. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

         Bună ziua! Rog pe domnul Secretar General să facă prezența. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Bună ziua!  

1. Agafiței Gheorghiță – prezent 

2. Agheorghiesei Emil –prezent-on-line 

3. Bîrsan Mihai – prezent-on line 

4. Cardaș Daniel Constantin – prezent-on-line 

5. Cârlogea George-Cristian - prezent 

6. Danciu Ioan-Bogdan – prezent-on-line 

7. Ducuță Alexandru – prezent 

8. Găină Maria – prezentă-on-line 

9. Gorneanu Mihaela – prezentă 

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

11. Iofciu Ion -absent 

12. Ioniță George – prezent-on-line 

13. Kofod Helen-Daniela – absent 

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent 
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15. Lazarov Alexandru-Sebastian – prezent-on-line 

16. Matei Ion – prezent-on-line 

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 

23. Roșca Iustinian – prezent 

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

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

26. Țigănuș Marian – prezent 

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

 

Sunt prezenți 25 de consilieri locali, în sala de ședințe - 10 consilieri (Agafiței 

Gheorghiță, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, 

Laslo Mihail-Cristian, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop 

Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Țigănuș Marian) și on-line - 15 consilieri 

(Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-

Bogdan, Găină Maria, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Ploscaru 

George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, și 

Zamfirescu Leonard-Niculae).  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Sunt prezenți 25 de consilieri locali din 27. Sunt întrunite condițiile cerute de 

Codul Adminsitrativ pentru desfășurarea ședinței de consiliu. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Sunt prezenți 25 de consilieri locali din totalul de 27. Ședința ordinară este 

legal constituită. 

Dl Viceprimar Melnic Constantin-Ion 

Domnul președinte, dacă îmi dați voie, înainte să înceapă ședința să aducem 

o modificare la ordinea de zi, în sensul că punctul 9 privind Regulamentul de 

urbanism să devină punctul 1, întrucât sunt cetățeni prezenți în sală și să nu-i ținem 

toată ședința. Dacă sunteți de acord, vă rog! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Domnul președinte, pot să intervin? 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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Da, vă rog! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Vreau să știu și eu, cetățenii au primit autorizare să-i primim în cadrul 

primăriei?  Din câte știu eu, adunările peste 20 de persoane…sunt vaccinați, sunt 

nevaccinați, cum au primit accesul? Ne poate spune cineva? Nu ni s-a comunicat 

înainte că sunt cetățeni care vor participa la ședință. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

S-a comunicat.  

Dl Viceprimar Melnic Constantin-Ion 

Ați fost anunțați domnul consilier. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

S-a comunicat pe e-mail. 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Când, astăzi? 

Dl Viceprimar Melnic Constantin-Ion 

Nu, săptămâna trecută. 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Nu, în timpul săptămânii, când au trimis cereri ca să-și actualizeze 

construcțiile făcute ilegal în sector, dar nu că vor veni și la ședință. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Nu-i adevărat. Erau cereri de participare. 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Bine, hai să fie și un lup mâncat de oaie. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Erau două cereri de mână de participare. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

O să dau citire ordinii de zi: 

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

28.10.2021; 

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

04.11.2021; 

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

data de 08.11.2021; 

4. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de 

lei, aflate în sold la data de 31.12.2021; 
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5. Proiect de hotărâre privind Regulamentul de atribuire și exploatare a  

locurilor de parcare de reședință, de pe raza Sectorului 5, aflate în 

administrarea Sectorului 5 al Municipiului București; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura 

de emitere a Autorizației de funcționare pentru terase sezoniere, comerț 

de întâmpinare, comerț ambulant, comercializare presă, carte, flori pe 

domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 5; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 258/21.11.2019 privind solicitarea 

împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al 

Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului 

București, a terenului în suprafață de 104 mp situat în strada Serg. Vasile 

Topliceanu nr. 7A (fostă Câmpul Mare), Sector 5, București; 

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local 

Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București cu privire 

la achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14, 

Sector 5; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului - cadru al 

documentației pentru  emiterea ”Certificatului de atestare privind 

edificarea construcțiilor executate fără Autorizație de Construire sau cu 

nerespectarea prevederilor Autorizației de Construire, şi pentru care s-a 

împlinit termenul de prescripție”, conform art. 37, alin. (6) din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 și completarea 

Anexei nr. 3 la HCL Sector 5 nr. 55/31.03.2021 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și 

funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5; 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea sumelor necesare acoperirii 

cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia 

adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un 

copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/familiei 

adoptatoare; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 2 din HCL 

Sector 5 nr. 7/28.01.2021, precum și pentru aprobarea cheltuielilor 

neeligibile și a costurilor suplimentare necesare a fi efectuate din fonduri 
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proprii pentru realizarea obiectivelor proiectului “Înființarea unui 

Centru de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități”; 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea capacității Creșei „Ariel și 

Aurora”; 

14. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Pe ordinea de zi suplimentară avem: 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de 

consilier local  a doamnei Kofod Helen-Daniela. 

          Vă propun să votați, în primul rând, ordinea de zi suplimentară, domnul 

Secretar General, vă rog! 

Dl Viceprimar Melnic Constantin-Ion 

Și modificarea. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Pe rând. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

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

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

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 

Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

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

și Zamfirescu Leonard-Niculae), ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Ordinea de zi suplimentară a fost votată. Supun la vot modificarea, trecerea 

punctului 9 de pe ordinea de zi, ca punct 1… 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ordinea de zi integrală. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Credeți? Atunci supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa cu 

modificarea propusă de domnul viceprimar Melnic Constantin-Ion. Domnul 

Secretar General, vă rog! 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 
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Cu 25 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

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

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

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 

Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

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

și Zamfirescu Leonard-Niculae), ordinea de zi a fost aprobată.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

conținutului - cadru al documentației pentru  emiterea ”Certificatului de 

atestare privind edificarea construcțiilor executate fără Autorizație de 

Construire sau cu nerespectarea prevederilor Autorizației de Construire, şi 

pentru care s-a împlinit termenul de prescripție”, conform art. 37, alin. (6) din 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Stimați colegi, în sală avem reprezentanți ai cetățenilor care vor să-și 

exprime un punct de vedere referitor la proiectul de hotărâre pe care eu vi l-am 

prezentat. Pentru aceasta, pentru ca ei să vorbească trebuie să primească aprobarea 

consiliului. Supun la vot posibilitatea cetățenilor de a lua cuvântul în fața 

consiliului local. Domnul Secretar General, vă rog! 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Cu 19 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Cardaș 

Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță 

Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, 

Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 6 

abțineri (Bîrsan Mihai, Ioniță George, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir și Zamfirescu Leonard-Niculae), cetățenii prezenți în sală 

au primit aprobarea de a lua cuvântul.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da. Vă rog doamnă, poftiți la microfon. 

Dna Vasile Virginica 

Bună ziua! Mulțumesc celor care au fost de acord să îmi dea dreptul să îmi 

spun părerea referitor la această lege, care este de neconceput, de ce la Sectorul 
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5…este singurul sector din București unde nu există norme și nu se aplică, și nu 

se poate elibera. Legea este publicată în Monitorul Oficial din decembrie anul 

trecut. Se apropie anul și noi la Sectorul 5 nu avem norme, pentru că nu se vrea, 

clar. Eu înțeleg, s-a greșit, nu este vina consilierilor sau a primăriei. Există și 

oameni care vor să îndrepte această greșeală și nu li se dă această posibilitate. Nu 

este posibil să stăm un an de zile cu o cerere și să sunăm de fiecare dată că nu sunt 

norme, nu sunt norme. De ce la acest sector nu sunt norme? În textul de lege 

publicat în Monitorul Oficial, pe care l-am scos special, dacă o să-mi permiteți, în 

care nu specifică că trebuie să existe niște norme speciale, lucru pe care nu-l 

înțeleg. Din moment ce legea s-a publicat în Monitorul Oficial, nu este specificat 

acest lucru…Bun, am înțeles, Sectorul 5 vrea să aibă alt statut, dar aprobați odată 

această lege. Nu este posibil, sunt peste o mie de cereri care stau în așteptare. 

Dumneavoastră nu aveți dreptul, ca consilier să nu aprobați sau să încercați să 

luați niște măsuri pentru acești cetățeni ai Sectorului 5, care plătesc taxe și 

impozite și mulți dintre ei plătesc efectiv pe construcția care o au, acum, la data 

respectivă, fără să aibă acest certificat de edificare. Ar trebui să țineți cont de buna 

credință a  lor, ei vor să intre în legalitate, își plătesc taxe, au greșit, își asumă, dar 

asta nu înseamnă că nu au dreptul la rezolvarea problemei. Și un condamnat, după 

ce a ieșit din pușcărie, are dreptul la reabilitare. Acești oameni, de ce nu? Cu ce 

au greșit? Doar pentru faptul că sunt cetățenii Sectorului 5? Nu mi se pare normal 

să faceți această discreditare între locuitorii Sectorului 5 și celelalte sectoare. Și 

ceilalți sunt oameni și noi suntem oameni. Chiar dacă locuim într-un sector care, 

să spunem așa este mai rău famat. Nu se poate, efectiv nu mai suntem de acord să 

stăm în așteptare, în condițiile în care nu veți vota aceste norme, eu vă garantez 

că sunt hotărâtă să adun pe toată lumea, toți cei o mie de petenți și o să ne mutăm 

în fața primăriei, să vedem ce se întâmplă. Nu se poate altfel. Sau o să deschidem 

o acțiune în instanță, comună, pentru că nu se mai poate altfel. Sunt oameni 

bătrâni, oameni care vor să-și vândă proprietățile ca să se poată opera. Oameni 

care au nevoie de medicamente, care au nevoie să-și plătească datoriile să-și 

cumpere o altă locuință mult mai mică. Știți ce se întâmplă. Dumneavoastră nu le 

dați acest drept să beneficieze de ceea ce au făcut până acum. Mă repet: au greșit 

și am greșit. Ne asumăm, dar vrem să intrăm în legalitate. Vrem să plătim impozite 

și vrem să fim cu acte în regulă. Nu spun că nu avem parte de vină. Ba da, avem, 

dar asta nu înseamnă că nu ne putem reabilita. Nu se poate. Sunt atâtea ședințe de 

când această lege și aceste norme se dau într-o parte. Nu, nu, nu, nu mai suntem 

de acord, nu mai avem răbdare și nu mai vrem să răbdăm. Dacă nu, spuneți-ne, ne 

mutăm în alt sector. Ne adresăm, nu știu, prefecturii, guvernului, președinției, 



8 

 

spuneți-ne cui vreți să ne adresăm ca să puteți să rezolvați această problemă. 

Pentru că eu sunt  chiar hotărâtă, să știți că nu mă opresc aici. În condițiile în care, 

v-am spus, ne asumăm, am greșit, nu spunem că nu suntem vinovați, dar dați-ne 

șansa să ne revenim. Să venim pe calea cea bună, să putem să ne revenim, să avem 

acte, să plătim impozite, lucru care eu consider că este benefic pentru sector, faptul 

că vin fonduri. Așa, nu votați legea, oamenii nu o să intre în legalitate, nu or să 

aducă bani la buget și o să vă întâlniți cu aceeași situație, nu avem bani la buget. 

Păi de ce? Pentru că nu vrem. Pentru că nu vrem acei bani la buget. Și întâmplător, 

dumneavoastră consilierii și toți ceilalți, domnul primar, viceprimari și…sunt 

votați de către popor și de către populația din acest sector, care nu s-au gândit 

vreodată că, votând și dând gir celor de aici din sală și din funcții, nu vor avea o 

rezolvare și la problemele lor. Ce să vă spun, să vă spun că stau din luna a opta ca 

să intru la audiență. Din luna a opta, este posibil așa ceva? Și asta pentru că eu 

sunt mai tânără și pot să răzbat, sunt oameni care sunt în baston, sunt oameni 

operați, oameni care sunt la dializă, oameni care sunt operați pe cord, care nu pot 

să vină să stea la ușile dumneavoastră aici. Nu mi se pare normal să-i tratați așa. 

Ei nu v-au tratat așa, nici la alegeri, nici niciodată. Eu cred că ar trebui să 

reconciliați și să vă gândiți foarte bine la această problemă și să vă gândiți că sunt 

unii oameni de bună credință, nu toți, dar ar trebui măcar pe cei care sunt de bună 

credință și vor să intre în legalitate și care chiar se zbat să intre în legalitate să-i 

ajutați să facă acest lucru. 

Plus că există și stipulat în lege, dacă în 30 de zile lucrătoare nu primesc un 

răspuns, favorabil sau negativ, soluția este ca și cum ar fi aprobat. Deci eu nu am 

primit niciun fel de aprobare din luna a șasea. Ce să fac, să mă mut la primărie în 

fiecare zi, scuzați-mă, am și job am și doi copii cu handicap de care chiar trebuie 

să mă îngrijesc. Plus că eu pot să le duc în toată minunăția asta de pandemie orice 

venind tot timpul aici la primărie. 

Dl consilier Matei Ion 

Domnule președinte, consider că ce a avut de spus… doamna a cam 

terminat timpul acordat. Pe deasupra, ne cam amenință cu tot felul de...Vă rog   

să-i limitați timpul. 

Dna Vasile Virginica, reprezentantul cetățenilor  

Tocmai voiam să mulțumesc, să știți. Și nu am amenințat pe nimeni, doar 

mi-am exprimat părerea. Dacă dumneavoastră ați luat-o ca amenințare, e greșit. 

Mulțumesc. 

Din sală 

Puteți să ne spuneți în ce constau lucrările executate? 
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Dna Vasile Virginica, reprezentantul cetățenilor 

Da, sigur că pot să vă spun. Este vorba de o construcție care are nici 40 de 

metri pătrați. Edificată acum 18 ani, în 2003. 

Dl consilier Ducuță Alexandru. 

Am fost și noi toți consilierii atenți, aș vrea să fiți și dumneavoastră atentă 

la mine. Mă numesc Ducuță Alexandru, reprezint grupul de consilieri al Partidului 

Național Liberal. Aveți dreptate că sunt poate mai mult de 1000 de cazuri în 

situația dumneavoastră, numai că vă spun că nu ar veni la primărie peste 1000 de 

cazuri, nici măcar 1000 de cazuri, dintr-un singur motiv. Cei care  vin și-i 

consiliem din punct de vedere juridic, ar înțelege ce înseamnă normele de aplicare 

și ce înseamnă legea, normele de aplicare ale unei legi. Să știți că toți consilierii 

din această sală, eu reprezint Partidul Național Liberal, au tot interesul ca să 

rezolvăm această problemă. Sunt aproape sigur de lucru acesta. Numai că, ceea 

ce ați afirmat dumneavoastră sunt foarte multe…  incorecte și nereale. Era bine 

când depuneți cererea să fiți și informată. Nu există niciun sector în București care 

să aibă procedură în ceea ce solicitați dumneavoastră, nu mai vorbesc la nivel de 

tot Bucureștiul cum susțineați dumneavoastră și metoda în care se poate rezolva 

este de a găsi cu toții, împreună cu celelalte sectoare, o soluție, nicidecum o 

amenințare. Atât am avut de spus. Dacă aveți nevoie de consultanță juridică să 

înțelegeți inclusiv articolele care dumneavoastră le citiți, eu vă pun telefonul la 

dispoziție și vă pot explica în afara ședinței de consiliu cu drag. Vă mulțumesc. 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Nu în legătură cu subiectul acesta. Aș vrea să...Profit de prezența cetățenilor 

în sală și vreau să vă aduc la cunoștință un caz. Colegul nostru, deputatul Cristian 

Seidler, a cerut pe data de 22 noiembrie, dreptul de a participa la această ședință 

de Consiliu Local fără ca să i-a cuvântul. Pur și simplu a dorit să participe și văd 

că nu i s-a aprobat cererea. 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

Domnule consilier, sunteți în eroare. I  s-a aprobat cererea, sunteți în eroare. 

I s-a aprobat cererea, i s-a și transmis că poate participa fizic dacă are certificat 

verde. Poate participa on-line, i s-a pus la dispoziție un link sau poate urmări pe 

Facebook. A fost alegerea dumnealui să nu fie prezent astăzi la această ședință. I 

s-a răspuns astăzi până în ora 12. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Poate până în ora 14, că la ora 12 am vorbit eu cu el. 

 Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Și eu am vorbit cu el și nu am știut de treaba asta. 
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 Dl Secretar General Florin Mănuc 

Depinde dacă a verificat e-mailul sau nu.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Probabil era în procedura de vot. 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

Probabil era în Parlament în procedura de vot pentru investirea guvernului 

și probabil că nu a văzut emailul. Noi am transmis în timp util. 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Ca idee, procedura spune că nu trebuie aprobare, dar s-a insistat să primim 

o aprobare.  

Dl Secretar General Florin Mănuc 

Tocmai de aceea nu a fost o aprobare, a fost o confirmare a faptului că 

poate participa conform prevederilor Codului Administrativ.  

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Ok, mulțumesc. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Doamna Claudia Pop. 

Dna Pop Claudia Ramona 

Bună ziua! Sunt consilier Claudia Pop, pentru doamna care a fost adineaori 

prezentă. Vreau să vă aduc la cunoștință, nu știu dacă cunoașteți faptul că noi am 

înființat...avem un proiect prin care avocații vă pot sta la dispoziție pentru orice 

probleme juridice. Prin urmare, eu vă solicit să încercați să luați legătura cu 

primăria, să vi să pună la dispoziție o echipă de avocați care vin în mod gratuit la 

primărie, vă prezentați cu toate documentele pe care le aveți și acești avocați vă 

pot îndruma din punct de vedere juridic cum este mai bine și corect. Vă dau un 

sfat, avem acești avocați, faceți cerere către primărie, primăria vă va pune la 

dispoziție acești avocați. Se va stabili o zi și veți fi consiliat în mod gratuit cu 

absolut ce este nevoie vizavi de problema pe care o aveți dumneavoastră. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

        Pentru stimata doamnă, vizavi de discursul dumneaei, se poate interpreta și 

ca o amenințare, să știți. Stimată doamnă, nu este vorba de asta acum. Prevederea 

legală… normal, potrivit dreptului constituțional, trebuia să fie urmată de o 

hotărâre de Guvern cu normele de aplicare. Nu să dăm noi ca autoritate locală, 

să dăm noi norme de aplicare. Noi puteam veni cu un regulament propriu care 

este cu totul altceva, care ține de circuitul documentelor, deci nu ne atribuiți nouă 

vina- una la mână. Doi la mână- în situația dumneavoastră… și sunt și oameni… 

și nu mă îndoiesc de buna credință…ca dumneavoastră, dar ce ne facem cu cei 
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care au construit blocuri fără autorizații, fiindcă mai este un element de drept- 

normele juridice ca reguli de conduită se aplică tuturor, nu numai unora, 

indiferent cum sunt. Deci, ne puteți imputa nouă, fiecăruia dintre consilieri, 

colegii mei, sau fiecare viziune a lor vizavi de acest aspect care presupune o 

anumită responsabilitate, stimată doamnă. Dar dacă noi suntem un colectiv, 

răspundem pentru ceea ce votăm. Oamenii ne-au acordat votul având încredere 

în noi, dar nu ne-au acordat votul ca eu să săvârșesc infracțiuni sau…, Doamne 

ferește, alte nereguli…potrivit conștiinței mele, da. Deci nu este vina noastră că 

Guvernul…modificarea art. 7 trebuia urmată de hotărâre de Guvern, este clar, 

asta este regula constituțională. 

         Rog pe cine vrea să mă contrazică, dar n-are cum. 

         Înainte de asta, grupul USR a depus un amendament cu privire la acest 

proiect de hotărâre și l-aș ruga pe dl Roșca să prezinte amendamentul. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bună ziua! Este a patra dezbatere pe acest subiect. Amendamentul în sine, 

într-o formă asemănătoare, a fost prezentat și în ședința anterioară. Am considerat 

acum că insistând cu acest proiect și datorită valurilor de sesizări prin care ni s-a 

cerut votul direct și imperativ, am venit cu următoarea propunere de amendament, 

astfel încât să dăm o șansă acestui proiect, în sensul în care, prima dată  schimbăm 

titlul proiectului și, a doua oară, aducem câteva elemente de încredere în proiect. 

A. 

Prima dată- adăugăm în titlul proiectului Autorizației de Construire executate 

privind imobilele de locuințe unifamiliare. Doamnele respective sau cei care ne-

au reclamat sunt persoane fizice, cu o casă și vrem să reglementăm asta pentru 

dânșii. Dăm la o parte partea cealaltă și o vom face altă dată când considerăm 

oportun să reglementăm această piață. De acum încolo va fi un update pe tot 

proiectul și introducem totodată trei puncte: 

B. 

1.-Vom face publice documentele prevăzute la etapa I, astfel încât să știm ce am 

votat sau ce aprobăm să intre în legalitate, inclusiv consilierii vor lua la cunoștință; 

2.-Vom face publice toate documentele ținând cont de intrarea în legalitate; 

3.-Introducerea unei proceduri de contestare. 

Domnule, considerăm că este un abuz sau că nu este așa. Uite, avem 

declarația unui vecin care spune că s-a construit acum un an și nu acum trei ani, 

la asta mă refer. Acestea sunt cele două amendamente, A și B, și le supun votului 

dumneavoastră. 
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, vă mulțumesc! 

Domnul Arhitect Șef este aici? 

Dacă memoria nu mă înșeală, la ultima ședință cu privire la acest proiect, 

rămăsese vorba să consultați celelalte sectoare și să facem o acțiune la nivelul 

Consiliului General. Vă rugăm, comunicaţi Consiliului, ce aţi făcut în ideea asta? 

Dl Arhitect Şef Başca Robert Mihai 

Bună ziua, doamnelor și domnilor! Referitor la acest aspect, am luat 

legătura cu o parte din colegii mei de la celelalte sectoare care mi-au transmis 

faptul că fiecare are poziția lui și nu vrea să intre într-un proiect comun. 

Sectorul 3 are o procedură aprobată, am văzut-o personal. Sectorul 4 emite 

în condițiile existente. Sectorul 6 emite în condițiile existente. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Condițiile existente însemnând…? 

Dl Arhitect Şef Başca Robert Mihai 

 Art.37, o simplă expertiză și o documentație cadastrală. 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

  Fără nicio procedură, adică puteți emite și voi dacă mergeți ca 

sectorul 4 sau 6. 

Dl Arhitect Şef Başca Robert Mihai 

 Da, asta și pentru un P+10. 

 Eu unul am considerat că avem nevoie de un conținut cadru. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dar spuneți-mi, vreuna din astea a fost trecută printr-o hotărâre de 

consiliului local? 

Dl Arhitect Şef Başca Robert Mihai 

 Nu, de la celelalte sectoare, nu. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Și atunci de ce nu se face și aici o procedură operațională? 

Deci pentru noi ar fi ceva inedit, nu? Numai noi am fi singurul sector care 

am aproba o hotărâre de Consiliu. 

De ce nu este o procedură operațională, o întrebare simplă. 

Dl Arhitect Şef Başca Robert Mihai 

Voi discuta cu conducerea instituției și vom lua o hotărâre în acest sens. Noi 

am considerat că o hotărâre de Consiliu… 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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Domnule Arhitect Șef, vă rog, nu mi-o luați în nume de rău. Nu este vorba 

că este cineva rău intenționat, din contră. Aveți în mine unul din cei mai aprigi 

susținători ai ideii de a rezolva această problemă, dar trebuie să o facem legal. 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

Domnule Arhitect, explicați-le celor care ne ascultă faptul că noi am 

încercat prin această procedură să introducem niște condiții suplimentare pentru 

ca intrarea în legalitate să se facă doar pentru construcțiile care aduc documente 

ca și cum s-ar autoriza. În cazul celorlalte  sectoare este o altă procedură fiindcă 

este mai simplistă. Noi am vrut să facem una mai complexă tocmai pentru a evita 

ceea ce se dorește. Explicați-le domnilor consilieri încă odată. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Păi iertați-mă că vă contrazic, nu este numai pentru cei care respectă toate 

condițiile ci pentru cei care nu respectă autorizația de construcție. 

Și vă spun eu că marea majoritate a problemelor sunt la păstrarea distanței 

față de imobilele alăturate, cunosc situațiile. Dar vă spun încă odată, niciunul din 

sectoare nu are hotărâre pe linia asta. 

Și încă odată pun întrebarea, de ce nu facem prin procedură operațională. 

Dl Arhitect Şef Başca Robert Mihai 

Cum am spus, voi discuta cu factorii decidenți și vom lua o măsură în acest 

sens.  

Presupun că poate să fie și o procedură operațională, dar așa a fost gândită 

abordarea. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Domnul Secretar general, supuneți la vot amendamentul grupului USR. 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

 Punctul 1:Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului - cadru al 

documentației pentru  emiterea ”Certificatului de atestare privind edificarea 

construcțiilor executate fără Autorizație de Construire sau cu nerespectarea 

prevederilor Autorizației de Construire, şi pentru care s-a împlinit termenul de 

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

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Cine este pentru, împotrivă, abțineri? 

Cu 4 voturi pentru (Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-

Vladimir și Roșca Iustinian), 16 abțineri (Agheorghiesei Emil, Agafiței 

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

Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin-Andrei, Lazarov Alexandru-
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Sebastian, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, 

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

Raluca și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 5 voturi împotrivă (Danciu Ioan-

Bogdan, Găină Maria, Matei Ion, Pop Claudia-Ramona, Țigănuș Marian), 

amendamentul nu a fost aprobat. 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

 Cu 4 voturi pentru, amendamentul nu a fost votat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Vă rog, domnul Secretar general, supuneți la vot proiectul de hotărâre. 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

 Cine este pentru, împotrivă, abțineri? 

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

Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan) și 21 abțineri  

(Agheorghiesei Emil, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai,  Cardaș Daniel 

Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Ilie Cătălin-

Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, 

Mălăelea Daniel, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, 

Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian  și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de 

hotărâre privind aprobarea conținutului - cadru al documentației pentru  

emiterea ”Certificatului de atestare privind edificarea construcțiilor executate 

fără Autorizație de Construire sau cu nerespectarea prevederilor Autorizației 

de Construire, şi pentru care s-a împlinit termenul de prescripție”, conform art. 

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

construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare nu a fost 

adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu 4 voturi pentru, proiectul nu a trecut. 

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi- Proces verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 28.10.2021. 

Dacă sunt discuții cu privire la acest punct? Constat că nu sunt. Domnule 

Secretar general, vă rog, supuneți la vot. 

 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

 Cine este pentru, împotrivă, abțineri? 

Cu 25 de voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

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

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Melnic Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

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

și Zamfirescu Leonard-Niculae), Procesul verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 28.10.2021 a fost aprobat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 3 al ordinii de zi- Proces verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 04.11.2021. 

Vă rog, domnule Secretar general. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cu 25 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

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

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

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Melnic Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

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

și Zamfirescu Leonard-Niculae) procesul verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de de 04.11.2021 a fost aprobat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 4 al ordinii de zi - Proces verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 08.11.2021. 

 Dacă sunt discuții? Constat că nu, vă rog, domnule Secretar General... 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cu 25 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

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

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

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Melnic Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian 
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și Zamfirescu Leonard-Niculae) procesul verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de de 08.11.2021 a fost aprobat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Punctul 5 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind 

anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 

31.12.2021. 

Dacă cu privire la acest proiect, sunt luări de poziție... Constat că nu. 

Domnule Secretar General, avizul comisiilor? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 de buget, finanțe - favorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot proiectul. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cu 25 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

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

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

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Melnic Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

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

și Zamfirescu Leonard-Niculae) proiectul de hotărâre privind anularea 

creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2021 a 

fost adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Cu 25 de voturi pentru, proiectul a trecut.  

Trecem la Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind Regulamentul de 

atribuire și exploatare a  locurilor de parcare de reședință, de pe raza Sectorului 

5, aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București. 

Da, domnul viceprimar Nicolaidis.  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 



17 

 

Bună ziua! Aș dori să facem un amendament la acest regulament de 

atribuire, deoarece colegii noștri de la Direcția de Administrare a Domeniului 

Public și Privat - Serviciul Parcaje s-au confruntat cu o situație neprevăzută, să 

spunem așa, și anume - Direcția de Sistematizare a Circulației 5 din cadrul 

Primăriei Capitalei au anulat un loc de parcare din sector și l-au transformat în loc 

de parcare pentru persoane cu dizabilități, fără să mai ceară acordul direcției 

noastre, și atunci rugămintea ar fi ca să băgăm un amendament la articolul 12 din 

regulament, să băgăm articolul 4 în care să spunem că contractele de închiriere a 

locului de parcare se reziliază de drept, fără nicio formalitate prealabilă, în cazul 

în care Comisia Tehnică de Circulație a Municipiului București repartizează loc 

de parcare, respeciv unei persoane cu dizabilități. Mulțumesc.   

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Domnul Roșca! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bună ziua din nou! Dacă îmi aduc bine aminte, e a doua dezbatere pe acest 

regulament și avem câteva obiecții asupra celor găsite în proiect, în sensul în care 

la articolul 5: parcaje de reședință către persoane juridice. Domnilor, noi 

reglementăm pentru persoane fizice, nu juridice, parcaje de sediu, nu pentru 

locatari. Scrie foarte clar: parcaje de reședință pe raza administrativ teritorială a 

Sectorului 5, se află în administrarea Sectorului 5... persoane fizice sau juridice 

îndreptățite. Rugămintea noastră este să scoatem din proiect tot ce înseamnă 

persoane juridice. Adică, inclusiv unde o să găsim sediu, sediu social, punct de 

lucru, tot ce ține de persoane juridice să scoatem, pentru că reglementăm parcaj 

de reședință.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Stați așa, nu au aceleași drepturi? Dacă este proprietarul magazinului, a 

apartamentului, a ce vreți dumneavoastră, persoana juridică nu are aceleași 

drepturi ca persoana fizică?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Sediul unei societăți este reședință? Întreb! Pentru că așa se numește 

proiectul. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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E un sediu social, e o reședință. E un sediu social al unei persoane juridice. 

Iar miroase a discriminare. Eu vă spun că se pot ataca în instanță. E o părere.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

E părerea dumneavoastră! Sunteți de acord că avem un deficit de locuri 

către persoanele fizice? 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Eu știu asta.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ok. Trebuie să luăm în considerare că prețul acestui loc de parcare o să 

crească la anul. Cei care vor fi cu dare de mână, vor fi tocmai aceste persoane 

juridice. Este opinia noastră. Și aș mai adăuga, la art. 5 - valabilitatea este de 12 

luni, cu posibilitatea de reînnoire 7 zile din 7, 24 de ore din 24. Pentru că o să 

regăsim mai departe situația în care noi, cetățeanul - plătitor de loc de parcare o 

să stea pe lângă mașină și o să aștepte poliția locală să elibereze locul.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule Roșca, haideți să o gândim și altfel.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

N-aș vrea să fac dialog nici măcar cu președintele de ședință, ca să fim 

operativi.  

La persoanele cu dizabilități care sunt scutite de plata locului de parcare - 

foarte bine. Aș adăuga - singurele persoane care ar trebui scutite, ar fi dânsele. De 

ce? Am văzut tot felul de inițiative politice, prin care tot felul de asociații primesc 

locuri gratuite în sector. Nu ne permitem. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Știam că doar cei cu handicap... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Sunt și alte persoane de pe raza sectorului 5 care beneficiază de locuri 

gratuite. Aș mai adăuga - la articolul 6, a doua prioritate - locuri de parcare celor 

cu mașini electrice sau hibrid, prima fiind - persoanele cu dizabilități. Cred că așa 

vom încuraja mediul, dacă sunteți de acord. Bun, articolul 16 este cel care ne 
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spune că chemăm poliția locală - dacă stăm 10 minute și nu a venit proprietarul 

și-l sunăm... chemăm poliția locală, ca să ce? Să stăm 4 ore pe banii noștri. L-aș 

elimina cu totul.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Poliția locală are în oraș - deplasarea la eveniment trebui să fie în cuprinsul 

a 10 minute. Așa prevede actul normativ.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ce se rezolvă dacă mașina este în leasing, de exemplu? Nimic! Bun! Iar 

articolul 23 contravine articolului 17. Dacă ne uităm, o dată spunem că nu avem 

voie să montăm niciun fel de aparate și în celălalt articol, avem voie să montăm 

aparate de blocare a accesului pe locul de parcare. Cam acestea ar fi obiecțiile la 

acest proiect și aș vrea ca domnul director să ne explice.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Să concluzionăm, acestea sunt un fel de amendament?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Să ne explice domnul director și apoi formulăm în funcție de situație. 

 

Dl director general Oundjian Hrant 

Bună seara! Aș vrea să încep cu ultimul care este cel mai ușor de tranșat în 

sensul că nu este nicio contradicție între articolul 17 și 23. Articolul 17 spune 

despre montarea blocatorului electronic la solicitarea lui de către noi, de către 

primărie, iar la 23 se interzice blocarea de către el, fără acordul nostru. Sunt două 

lucruri diferite, una este să montezi - și noi avem în acest sens blocatoare 

achiziționate, le acordăm persoanelor îndreptățite după ce facem verificarea 

solicitării, și alta este să monteze din proprie inițiativă că vrea el blocator și strică 

toată arhitectura, pentru că noi avem niște blocatoare aprobate, avizate, cu un 

anumit standard. Ca o concluzie, nu se contrazic, asta este prima mențiune.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Puteți să citiți întegral articolul 17, vă rog?  

 

Dl director general Oundjian Hrant 
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Pentru a evita ocuparea abuzivă a locului de parcare, utilizatorul poate 

solicita,  electronic, prin intermediul platformei online, montarea unui dispozitiv 

de blocare automat pe întreaga perioadă de utilizare a locului de parcare. 

Dispozitivul de blocare va fi achiziționat exclusiv de către Primăria Sector 5, în 

limita stocului existent și a bugetului alocat pentru astfel de investiții și va fi 

predat, în baza unui proces-verbal. Exact ce am spus până acum. Lucrările privind 

montarea unui astfel de dispozitiv pe locul de parcare sunt executate exclusiv de 

către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sector 5, în baza unei 

programări. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bun! Și articolul 23? 

 

Dl director general Oundjian Hrant 

Art.23 În parcaje sunt interzise: 

a) blocarea accesului în parcaj, precum și blocarea accesului altor 

utilizatori; 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

De către cine?  

 

Dl director general Oundjian Hrant 

De către ei?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Care ei? Cine sunt ei? 

 

Dl director general Oundjian Hrant 

Uitați ce spune aici: fără avizul/ acordul în scris al Primăriei Sector 5. 

Uitați-vă în jos și la d).  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu, mă uit la a): blocarea accesului în parcaj, precum și blocarea accesului 

altor utilizatori.  

 

Dl director general Oundjian Hrant 

Dumneavoastră vă legați de un amănut, dar reiese din context, să știți.  
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Am arătat, în parcaje sunt interzise: a) blocarea accesului în parcaj, precum 

și blocarea accesului altor utilizatori. Atât! Nu spunem de cine.  

 

Dl director general Oundjian Hrant 

Stați un pic! Dar eu care adopt o hotărâre de consiliu, nu pot să-mi interzic 

mie, eu interzic celorlalți, automat, emitentul este scutit de această interdicție, 

pentru că eu o emit. Asta este ideea, eu emit interdicția, nu pot să-mi interzic mie.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Iertați-mă, nu putem completa propoziția ca să fie mai clar ca să nu mai 

avem discuții? 

 

Dl director general Oundjian Hrant 

Putem să zicem - se interzice de către oricine altcineva, fără avizul Primăriei 

Sectorului 5 și am terminat povestea. Eu zic să se putea aplica și așa, dar nu am o 

problemă să clarificăm și mai mult.   

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Ați văzut litera d), domnule Roșca? Spune: amplasarea oricărui tip de 

indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea fără 

avizul/acordul... Despre asta e vorba! 

 

Dl director general Oundjian Hrant 

Putem prelua de la litera a) fără nicio problemă.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Stăm acum să ne certăm pentru lucruri de semantică.  

 

Dl director general Oundjian Hrant 

În ceea ce privește articolul 5, s-a discutat deja. Este vorba de persoane 

juridice, dar de fapt tot de reședință sunt, persoanele fizice sunt beneficiare. 

Vorbim de angajații persoanelor fizice care au nevoie și ei când vin acasă pentru 

ca la ceilalți, mașina este doar a firmei, nu se schimbă reședința, omul locuiește 

acolo, dar nu e mașină personală. Trebuie să aibă și el un loc pentru că nu poate 

să stea în stradă. Practic e ca și cum ar fi a lui, dacă mă întrebați pe mine. 
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, domnule director, dar aș avea și eu aici un amendament. Dacă vine, să 

fie automobil, nu dubă.  

 

Dl director general Oundjian Hrant 

Nu, nu, nu, noi autoturism am spus. Noi nu am dat la dube, am dat la 

autoturisme, uitați-vă... 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Eu știu cam ce se întâmplă. Își bagă patru dube pe locul de parcare, nu mai 

are loc nimeni, nici nu mai trec pompierii.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Care sunt persoanele juridice îndreptățite? 

 

Dl director general Oundjian Hrant 

În primul rând, trebuie să aibă acolo reședința și locația.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Acestea sunt condițiile pentru orice loc de parcare.  

 

Dl director general Oundjian Hrant 

Trebuie să aibă sediul / punctul de lucru în sectorul 5. Asta înseamnă 

îndreptățite. Altfel, spunea - am sediul în comuna Jilava, vin și eu aici. Nu, trebuie 

să fie în sectorul 5.  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Am și eu o întrebare. Vizavi de persoanele juridice, avem acces la loc de 

parcare pentru persoanele juridice care stau în sectorul 5. Adică avem persoană 

juridică, are sediul în sectorul 5 și atunci în cazul acesta avem și loc de parcare, 

da? 

 

Dl director general Oundjian Hrant 

Da. Cu permis de acces, exact ca și la ceilalți.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Am un amendament, vă rog, este foarte important. Aș vrea să încadrăm acel 

regulament doar pentru construție imobil care nu au avut în construcție locuri de 

parcare prin AC(autorizație de construire). Vă dau un exemplu, dacă lângă mine 

sare un bloc nou și unde conform legii trebuie să asigure locuri de parcare. Toate 

blocurile nu respectă locurile de parcare. Ok, aș vrea ca aceste imobile să nu 

beneficieze de parcări de reședință.   

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Haideți să aprobăm așa și venim cu un amendament într-o altă ședință ca să 

avem o situație exactă a blocurilor. Domnule director, faceți o analiză cu privire 

la aspectul sesizat de domnul consilier ca să știm situația exactă. Domnule Roșca 

vă spun că e mai bine așa, să mergem pe documentare. O să facem un amendament 

la hotărârea de consiliu. Mai sunt probleme? Supun la vot amendametul propus 

de domnul viceprimar referitor la Direcția de Circulație din cadrul capitalei care 

aprobă locurile pentru persoanele cu handicap și în momentul acela se reziliază 

contractul de drept. Domnul Secretar General, vă rog!  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cu 18 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Cardaș 

Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță 

Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Matei Ion, 

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

Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 7 abțineri (Bîrsan 

Mihai, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-

Vladimir, Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae) amendamentul 

domnului viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu pentru proiectul de de hotărâre 

privind Regulamentul de atribuire și exploatare a  locurilor de parcare de 

reședință, de pe raza Sectorului 5, aflate în administrarea Sectorului 5 al 

Municipiului București a fost adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supun la vot proiectul în ansamblul său, cu tot cu amendament, cu 

modificările aduse de amendament și corecturile efectuate. Domnule Secretar 

General, vă rog să informați consiliul cu privire la avizul comisiilor.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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Avem un aviz favorabil de la comisia 2.  

Punctul 6: Proiect de de hotărâre privind Regulamentul de atribuire și 

exploatare a  locurilor de parcare de reședință, de pe raza Sectorului 5, aflate 

în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 21 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

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

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

Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-

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

și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 4 abțineri (Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian), proiectul de  hotărâre a 

fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 7 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației de funcționare 

pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare, comerț ambulant, 

comercializare presă, carte, flori pe domeniul public al Municipiului București 

aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5. Dacă sunt luări de 

poziție cu privire la acest proiect? Constat că nu sunt. Domnul secretar general, 

avizul comisiilor? 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Avem două avize favorabile de la Comisia 2 și de la Comisia 3. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supuneți la vot proiectul! 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru - Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedura de emitere a Autorizației de funcționare pentru terase 

sezoniere, comerț de întâmpinare, comerț ambulant, comercializare presă, 

carte, flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 5? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 de voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

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

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

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 
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Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

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

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

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Deci, în unanimitate, proiectul a trecut.  

Trecem la punctul 8 - Proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 258/21.11.2019 privind 

solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General 

al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului 

București, a terenului în suprafață de 104 mp situat în strada Serg. Vasile 

Topliceanu nr. 7A (fostă Câmpul Mare), Sector 5, București.  

Dacă, cu privire la acest proiect sunt luări de poziție?  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Este cineva să ne zică dacă proiectul este mai vechi? 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, este foarte vechi. Domnu viceprimar? Cine se ocupă? 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Domnul director Hrant.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Veniți să dați câteva explicații domnilor consilieri. Ce este cu acest teren și 

... este un loc de spațiu verde.  

Dl director Oundjian Hrant 

Dacă îmi permiteți, atât terenul acesta cât și următorul punct de pe ordinea 

de zi sunt proiecte mai vechi, pe care noi le continuăm. Capitala ne-a trimis o 

adresă prin care... dacă dorim să mai susținem această solicitare prin care să emită 

ei, o Hotărâre de Consiliu General, (în condițiile în care, inițial, trebuiau să emită 

la nivelul anului 2017 Hotărâri ale Consiliului General, dar nu au emis) și acum, 

când am făcut revenirea au zis: „Domnule, faceți altă hotărâre ale consiliului local 

prin care să cereți dacă mai vreți să achiziționați.”. Și am revenit.  

Ne cer această hotărâre. Noi, practic, ne dorim extinderea spațiului verde. 

Dumbrava 9 este la parcul Sebastian. Știți cu toții care este, și este foarte important 

să dăm cetățenilor un spațiu verde, iar, imobilul din Topliceanu, la fel, are 

aceeași... 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Este între blocuri.  

Dl director Oundjian Hrant 
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Imediat vă spun.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă spun eu că este între blocuri. Nu se poate construi, nu se poate face nimic 

pe el. 

Dl director Oundjian Hrant 

Nu se poate face nimic pe el și... 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

În afară de spațiu verde cu eventual parcaj cu... înierbare.  

Dl director Oundjian Hrant 

Asta a fost destinația. Proiectele sunt mai vechi, repet, noi acum doar le 

aducem la zi cu menținerea poziției noastre pentru că capitala ne întreabă acest 

lucru și am zis că vrem să închidem subiectul. Deși, ei trebuiau să-l închidă, dar 

și la rândul lor au avut schimbări. Acum, practic, intenționăm să închidem, iar la 

următorul punct este deja Lotul 1 în negocierile de cumpărare. Mai sunt Loturile 

2, 3 și 4. Adică, oricum sunt la pachet.  

Am început deja, ar fi păcat să nu finalizăm, să luăm cu totul.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Parcul Sebastian? 

Dl director Oundjian Hrant 

Da. Și vrem să avem un mediu sănătos cât mai mult pentru oameni. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumim, domnul director. Mulțumim mult! Au fost niște proiecte pe care 

le-au respins... 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Domnul președinte, să știți că vreau să iau cuvântul la acest punct.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Deci, după cum știți (că noi am fost colegi și pe mandatul trecut) acele opt 

locuri de parcare, faceți și dumneavoastră o socoteală simplă, la 50 lei, (cât 

plătește un cetățean pe un loc de parcare pe an), cei 10 400 euro în câți ani se 

recuperează investiția? Și o să vedeți ce afacere bună face Primăria Sectorului 5.  

Acel teren nu poate fi folosit la altceva. Să se spele cu el pe cap pentru că nu 

este niciun loc de parcare. Este pământ acolo, pe trei metri, la Lazăr acolo.  

Deci, nu știm dacă este o investiție pe care Primăria Sectorului 5 poate să 

profite. Să aruncăm cu 10 400 de euro și să îi recuperăm în 100 de ani? Este o 

simplă aritmetică. 
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Mai sunt alte luări de poziție? Da, domnul Hrant? Doriți să 

spuneți ceva? 

Dl director Oundjian Hrant 

Taxele de parcare s-au mărit, nu mai este 50 lei. De anul viitor, taxele de 

parcare vor fi foarte mari. Este ca o informație.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nici noi nu știm dacă s-au mărit la 100 euro. A fost o ofertă de acum patru 

ani, sau șapte... 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, dar nu știam că primăria este o întreprindere profitabilă. Eu știam că 

primăria are o activitate îndreptată pentru oameni, în beneficiul oamenilor.   

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Pentru cetățeni.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Alte luări de poziții? Vă rog! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Știți foarte bine că eu am fost cel care a venit pentru Liceul Bolintineanu... 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da.  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Cu acea... care a fost, de fapt, o escrocherie. Directorul îmi spunea mie că 

„Nu putem să facem bazinul, pentru că terenul este în mijlocul curții.” Și el era 

pe Pecineaga. Nu se știa de poartă de acces în spate. Am dat 500 000 euro cu care 

nimic nu s-a mai făcut, dar am dat 500 000 euro pe un teren de 1000 mp.  

Acum vrem iar să cumpărăm. Am mai vrut să luăm și pe Șerbota, unde nu 

poți să construiești nimic. A devenit Primăria Sectorului 5 un fel de agenție 

imobiliară.  

Ca și la Parcul Sebastian (ca să vă vorbesc înainte de următorul punct), acolo 

sunt patru loturi. Noi vorbim de un lot. Ce facem cu celelalte loturi?  Noi, 

cumpărând un lot, trebuie să le facem drum de acces celor de la loturile următoare, 

că așa spune la legislație. Nu putem să cumpărăm dacă nu le dăm drum de 

servitute celor din spate. Acolo sunt patru loturi. Un loc despre care vorbim este 

primul de la Dumbrava Nouă. Ele sunt patru, care duc în centrul parcului. Ar 

trebui să vorbim într-o cunoștință de cauză și să informăm foarte bine consilierii 

despre ce este vorba, poate unii nu știu, că sunt noi. Nu trebuie să fim agenție 

imobiliară. 
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Noi... într-adevăr, terenul de la Parcul Sebastian trebuie achiziționat tot. Asta 

este foarte clar! Altfel rămâne o oază de case în parc, sau nu știu ce. Dar trebuie 

să vedem ce se întâmplă cu celelalte loturi. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Ați terminat? 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Da. Mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Deci, punctul unu – cu privire la achiziționarea terenului de la Liceul 

Bolintineanu: poarta aia de acces de care spuneți dumneavoastră era o alee de 

bloc, pe care, dacă dumneavoastră băgați o macara de 16 t sau de cât, că nu mă 

pricep la construcții, dumneavoastră văd că... eu îmi tai gâtul. Una la mână. 

Deci, acel teren era absolut necesar pentru acces utilaje de lucru în incinta 

unde urma să facă bazinul. Compania Națională nu s-a ținut de cuvânt după ce ne 

trecuse pe listă și aveam aprobare de la ministru. Era altă problemă. Ne depășește 

pe noi.  

Vă aduc aminte că atunci s-a făcut expertiză cu expert A.N.E.V.A.R., iar 

prețul de achiziție a fost mult sub prețul pe care A.N.E.V.A.R.-ul ni l-a dat. 

A.N.E.V.A.R.-ul ne-a dat prețul de 495 euro pe metru, și eu l-am achiziționat la... 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu suntem pe agenda zilei! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Am dat o replică domnului Bîrsan, ca să știe.  

Doi: cu privire la loturile din Parcul Sebastian, ele au fost retrocedate unei 

singure familii. S-a împărțit la mai mulți moștenitori. Moștenitorii ăștia au ieșit 

din cotă indiviză, au făcut și un drum de servitute, au obținut și o hotărâre rămasă 

definitivă în care ni se cerea să ridicăm aleile. Nu, domnul...? Știți de hotărârea 

asta? Vă spun eu că există. Da?  

Din nefericire doi proprietari de loturi, loturile unu și doi, sunt oricând să 

intre în discuții cu primăria ca să facem achiziția. La un al treilea a revenit unui 

avocat care  avea doi copii. A murit avocatul, nu s-a făcut moștenirea. Unul dintre 

copii a fost pus sub tutelă sau curatelă, iar un altul (doamna Pop știe foarte bine, 

că a participat la chestia asta) a zis că nu îi pasă lui de primărie, sau ceva de genul 

ăsta. Nu mai știu ce a fost de doi ani încoace cu privire la achiziționarea terenului. 

Achiziționarea terenului din Parcul Sebastian este absolut necesară fiindcă, încă 

o dată vă spun, există hotărâre judecătorească, prin care ne obligă pe noi, primăria, 

să ridicăm aleile care a trecut pe terenul lor.  



29 

 

Terenurile sunt cele dinspre wc-uri, din câte îmi aduc eu aminte.  

Bun! Mai sunt alte luări de poziție? 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Nu sunt cele de la alee, sunt chiar in mijlocul parcului, domnul... 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, bine. Este ca dumneavoastră! 

Dl consilier Ilie Cătălin 

Permiteți-mi și mie, vă rog! Ilie Cătălin. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, vă rog! 

Dl consilier Ilie Cătălin 

Sunt de acord, domnul Țigănuș, și aveți dreptate. Acolo lângă wc-uri, din 

câte știu eu despre această poveste, primul teren, primul lot trece deja prin 

executare silită, din câte știu eu, pentru demolarea wc-urilor acolo și este prima 

alee de lângă... de la intrarea în parc, acolo, pe Dumbrava Nouă. Așa este! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt probleme, domnul secretar general, 

avizul comisiilor? 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil de la comisia 1 și comisia 2.  

Supunem la vot punctul 8: Proiectul de hotărâre pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 258/21.11.2019 privind 

solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General 

al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului 

București, a terenului în suprafață de 104 mp situat în strada Serg. Vasile 

Topliceanu nr. 7A (fostă Câmpul Mare), Sector 5, București? 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

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

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

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), 1 vot împotrivă (Ioniță George) 

și 10 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin 

Andrei, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Pop 

Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de 

hotărâre nu a fost adoptat. 

Proiectul nu a fost adoptat, trebuie două treimi.   
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 9 - Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii 

Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București 

cu privire la achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă 

nr. 14, Sector 5. Bănuiesc că nu mai sunt luări de poziție cu privire la acest punct. 

Domnul secretar general, avizul comisiilor și supunere la vot.  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil de la comisia 1 și comisia 2. 

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

Cu 15 voturi pentru (Mălăelea Daniel, Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel 

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

Gorneanu Mihaela, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-

Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Ioniță 

George, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin 

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

Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre nu a fost 

adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Punctul 10 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 

nr. 2 și completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.03.2021 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și 

funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.  

Vă propun să o invităm pe doamna directoare să ne explice despre ce este 

vorba, da?  

Dna director Titea Maria Cristina 

Bună seara! Modificările pe care vă rugăm să le adoptați la modificarea 

organigramei și a statului de funcții ale instituției sunt ca urmare a faptului că; 15 

funcționari publici au promovat în gradul profesional superior celui deținut 

anterior, respectiv li s-au modificat vechimea în muncă; iar șase funcționari 

publici au promovat în clasă, respectiv și-au finalizat studiile superioare (nu vor 

mai figura cu studii medii în evidențele noastre, la departamentul de resurse 

umane, ci ca absolvenți de studii superioare). 

De asemenea, încă doi angajați, personal contractual, tot așa, au promovat pe 

studii superioare.  
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Deci, acestea sunt modificările pe care dorim să le aducem la statul de funcții 

al instituției, ca urmare a promovărilor în grad profesional, respectiv în clasă.  

În ceea ce privește modificarea art. 43 din Regulamentul de organizare și 

funcționare, precizez faptul că, la nivelul instituției suntem obligați să punem în 

aplicare o sentință civilă în ceea ce privește acordarea de servicii de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor cu dizabilități.  

Am încercat, și o perioadă am avut un contract încheiat cu un furnizor privat 

de servicii de îngrijire la domiciliu. Întru-cât acest furnizor privat nu a mai dorit 

să prelungească contractul pe care îl avea încheiat și alți furnizori privați nu și-au 

prezentat nicio ofertă, ne vedem nevoiți să întreprindem toate demersurile 

necesare astfel încât să putem să acordăm persoanelor cu dizabilități servicii de 

îngrijiri la domiciliu.  

În acest sens, avem la nivelul instituției un Compartiment de Îngrijire la 

Domiciliu, care este licențiat doar pentru acordarea de îngrijire la domiciliu doar 

pentru persoanele vârstnice. Dorim să suplimentăm atribuțiile pe care le va avea 

acest compartiment, în sensul că dorim să fie licențiat acest compartiment și 

pentru a acorda servicii de îngrijire persoanelor cu dizabilități. 

Deci, modificarea nu se referă la întreg Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al instituției, ci doar la regulamentul de organizare al unui 

compartiment.  

Concret, vor fi suplimentate atribuțiile acestui compartiment.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dacă sunt discuții? Constat că nu. Domnul secretar general, avizul 

comisiilor.  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

 Comisia 1 – Favorabil, Comisia 8 – Favorabil.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot punctul 10: Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Anexei nr. 2 și completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 5 nr. 

55/31.03.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5. 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 20 voturi pentru (Mălăelea Daniel, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, 

Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Pop Claudia-Ramona, Agheorghiesei 

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

Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 
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Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 4 

abțineri (Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și 

Roșca Iustinian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Domnul consilier Zamfirescu Leonard-Niculae nu și-a exprimat votul.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 11: Proiect de hotărâre privind acordarea sumelor 

necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau 

familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu 

un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/familiei 

adoptatoare. 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Cred că aici s-a produs o mică problemă, în sensul că noi nu aprobăm acum 

acordarea sumelor necesare, ci aprobăm metodologia de aprobare a sumelor. De 

fapt, dacă ne uităm și la proiectul în sine, de fapt, este metodologia de aprobare 

cu privire la acordarea sumelor. În proiect se spune ”proiect de hotărâre privind 

acordarea sumelor ”, de fapt, aprobăm metodologia în ceea ce privește acordarea 

sumelor necesare.   

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Luăm ca un amendament de modificare a titlului actului normativ.  

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Deci se modifică titlul!  

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Da.   

 

Dl secretar Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil de la Comisia 1 și de la Comisia 8. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Se supune la vot amendamentul privind modificarea titlului a hotărârii 

Consiliului Local.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

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

Gorneanu Mihaela, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-

Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, 



33 

 

Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Iustinian și Zamfirescu Leonard Niculae) amendamentul a fost aprobat.  

 Amendamentul a trecut, supunem la vot proiectul cu amendamentul 

aprobat. 

 

Dl secretar Mănuc Florin 

Punctul 11: Proiect de hotărâre privind acordarea sumelor necesare 

aprobării metodologiei de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor 

de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea 

participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt 

județ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 24 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

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

Gorneanu Mihaela, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-

Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Zamfirescu 

Leonard Niculae) și o abținere (Ducuță Alexandru), proiectul a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Punctul 12: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 2 

din HCL Sector 5 nr. 7/28.01.2021, precum și pentru aprobarea cheltuielilor 

neeligibile și a costurilor suplimentare necesare a fi efectuate din fonduri 

proprii pentru realizarea obiectivelor proiectului “Înființarea unui Centru de 

Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități”.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Care e volumul cheltuielilor nedeductibile în acest proiect? Dacă știți, acum 

un an am avut o discuție aprinsă pe acest proiect.  

Dna director Titea Cristina Maria 

Ca să-i răspund direct domnului consilier, cheltuielile neeligibile vor fi în 

cuantum de 196 mii de lei și ele provin din faptul că pentru finalizarea acestui 

proiect este necesară achiziția unui imobil. L-am identificat sub forma unui imobil 

format din parter și etaj, la un preț de 110 mii de euro. Bineînțeles că acest imobil 

are și o curte pentru care proprietarul ne solicită încă o sumă pe care noi nu o avem 

prevăzută, de 10 mii de euro, cheltuială considerată neeligibilă. Dați-mi voie să 
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vă citesc din Ghidul solicitantului pentru programul de interes național care spune 

așa: ”în cazul achiziției de clădiri, numai cheltuielile ocazionate de cumpărarea 

imobilului, clădirii și a terenului aferent amprentei la sol a construcției, sunt 

eligibile, cheltuiala privind achiziția terenului care înconjoară clădirea, nefiind 

eligibilă. Deci, proprietarul solicită pentru curte 10 mii de euro. În cazul în care 

dumneavoastră veți aproba acest proiect de hotărâre și vom putea achiziționa acest 

imobil și alte cheltueli decurg pentru finalizarea documentației care să autentifice 

contractul de vânzare cumpărare pentru intabulare, pentru accesabilizarea 

imobilului, respectiv pentru montarea unui lift exterior, având în vedere că va fi 

un imobil în care vom oferi servicii persoanelor cu dizabilități. 

  Dl consilier Roșca Iustinian 

Deci, avem 50 mii grosso modo din teren. La 200 mii, 200 mii care 

reprezintă cam 20% din proiect. 

Dna director Titea Cristina Maria 

Imobilul cu totul,  clădire și... 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Proiectul cu totul, a fost 900 mii, nu?  

Dna director Titea Cristina Maria 

Da, deci, valoarea totală a proiectului va fi de 803 439 lei, din care 552   

provin de la autoritatea finanțatoare. Cheltuielile neeligibile sunt de 196 mii.  

Dl secretar Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil de la Comisia 1 și de la Comisia 8. 

Punctul 12: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 2 

din HCL Sector 5 nr. 7/28.01.2021, precum și pentru aprobarea cheltuielilor 

neeligibile și a costurilor suplimentare necesare a fi efectuate din fonduri 

proprii pentru realizarea obiectivelor proiectului “Înființarea unui Centru de 

Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 24 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

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

Gorneanu Mihaela, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-

Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, 

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Zamfirescu Leonard Niculae și Ducuță 

Alexandru), proiectul a fost adoptat.  

Dl consilier Mălăelea Daniel la acest proiect nu și-a exprimat votul.  
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 13: Proiect de hotărâre privind stabilirea capacității 

Creșei „Ariel și Aurora”. 

Dna director Titea Cristina Maria 

Capacitatea referitoare la numărul de beneficiari, respectiv de copii care pot 

fi admiși în creșă, în sensul că această creșă a fost preluată cu o capacitate ... și 

figurează în evidențele instituției noastre în acest moment cu o capacitate de 90 

de locuri, ca urmare a solicitărilor pe care le-am primit și a faptului că am 

reorganizat spațiul, suntem în măsură să creștem capacitatea acestei creșe la 120 

de locuri. Deci, vom mai putea admite încă 30 de copii în cadrul acestei creșe. Și 

solicităm Consiliului Local să aprobe propunerea pe care am făcut-o, în sensul că 

această creșă va avea de acum în colo capacitatea de 120 de locuri.  

Dl secretar Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil de la Comisia 8. 

Punctul 13: Proiect de hotărâre privind stabilirea capacității Creșei „Ariel 

și Aurora”. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

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

Gorneanu Mihaela, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-

Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Zamfirescu Leonard 

Niculae și Ducuță Alexandru), proiectul a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Punctul 14: Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.  

Rog grupurile politice să facă propuneri.  

Grupul PSD – dl consilier Ploscaru George Alexandru propune pe 

dna consilier Găină Maria. 

Grupul PNL – nu au propuneri. 

Grupul USR – nu au propuneri. 

Grupul PPUSL - nu au propuneri.  

Grupul PMP – nu au propuneri.  

Supun la vot candidatura dnei consilier Găină Maria ca președinte de 

ședință a Consiliului Local pe o perioadă de 3 luni.  

Dl secretar Mănuc Florin 
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 Punctul 14: Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

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

Gorneanu Mihaela, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-

Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Ilie 

Cătălin Andrei, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel, Zamfirescu Leonard 

Niculae și Ducuță Alexandru) și 4 abțineri (Roșca Iustinian, Laslo Mihail-

Cristian, Ioniță George, și Naciu Constantin-Vladimir),  proiectul a fost adoptat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Felicitări, dna consilier Găină Maria este președinte de ședință la 

următoarea ședință. 

Punctul 15: privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al 

doamnei Kofod Helen-Daniela. 

Domnia sa trimite demisia către Consiliu Local al Sectorului 5, începând cu 

data de 22.11.2021, în atenția domnului secretar.  

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o timp de două 

mandate. Se apropie marea sărbătoare a poporului nostru, minunea și miracolul  

cum spunea marele Brătianu Gheorghe, referitor la poporul român. Poate a fost 

unicul act în care am fost cu adevărat uniți și nu dezbinați. Poate activitățile 

înaintașilor noștri ne dau și nouă de gândit și să nu mai fim atât de pătimași în 

rivalități. Rivalitatea e una, dușmănia și ura e cu totul și cu totul altceva. Vă doresc 

sărbători fericite și la mulți ani! La mulți ani România! La mulți ani români! 

Declar închise lurările ședinței, ora 18 02 .   

 

                                            SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

                                                    MĂNUC FLORIN 

  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                   ȚIGĂNUȘ MARIAN 


