
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 23.12.2021 

          

 

 Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția 

înregistrată cu nr. 5782/17.12.2021.  

  Lucrările ședinței încep la ora 1233.  

  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 Primar – Popescu Cristian-Victor Piedone 

și domnul Secretar General – Mănuc Florin. 

În deschiderea ședinței, corul bărbătesc Corala Armonia a susținut un 

concert de colinde.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

 Putem începe doamna președinte, dacă-mi permiteți, înainte să începeți 

ordinea de zi, executivul retrage punctul 8 de pe ordinea de zi: ,,Proiect de 

hotărâre pentru abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 22/14.03.2017, privind 

aprobarea modalității de realizare a dreptului la transport al persoanelor cu 

handicap locomotor domiciliate pe raza Sectorului 5 al Municipiului 

București”. Mulțumesc!  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dragi colegi, bine ați venit la ședința ordinară de astăzi, dar după aceste 

colinde superbe, pe care le-am ascultat și pentru care mulțumim organizatorilor, 

dați-mi voie să transmit și eu un mesaj, așa ca pentru început și să vă doresc ca 

anul acesta, sărbătoarea Crăciunului marcată de emoție, de bună voie, toleranță, 

să vă umple sufletul de bucurie, speranță și încredere. Iar Moșul să vă aducă cele 

mai dorite cadouri, dar nu în ultimul rând, sănătate multă pentru dumneavoastră 

și familiile dumneavoastră. La mulți ani! Revenind la întâlnirea de astăzi, ședința 

care a fost convocată prin adresa nr. 5782/17.12.2021, reprezintă o convocare la 

care materialele au fost transmise către domnii consilieri prin email și pe suport 

de hârtie și, de asemenea, a fost publicată pe site-ul instituției. Din partea 

executivului participă Domnul Primar Popescu Cristian-Victor Piedone și mai 
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avem în sală invitați din partea compartimentelor de resort. Domnul Secretar 

General, vă rog să faceți prezența. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Bună ziua!  

1. Agheorghiesei Emil – prezent 

2. Bîrsan Mihai – prezent-on line 

3. Cardaș Daniel Constantin – prezent 

4. Cârlogea George-Cristian – prezent 

5. Danciu Ioan-Bogdan – prezent 

6. Ducuță Alexandru – prezent 

7. Găină Maria – prezentă 

8. Gorneanu Mihaela – prezentă 

9. Ilie Cătălin-Andrei – prezent 

10. Iofciu Ion – absent 

11. Ioniță George – prezent-on-line 

12. Laslo Mihail-Cristian – prezent 

13. Lazarov Alexandru-Sebastian – prezent 

14. Matei Ion – prezent 

15. Mălăelea Daniel – prezent-on-line 

16. Melnic Constantin-Ion – prezent 

17. Naciu Constantin-Vladimir – prezent 

18. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent 

19. Ploscaru George-Alexandru – prezent 

20. Pop Claudia-Ramona – prezentă 

21. Roșca Iustinian – prezent 

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

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

24. Țigănuș Marian – prezent 

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

 

Sunt prezenți 24 de consilieri locali, în sala de ședințe - 18 consilieri 

(Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, 

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

Cătălin-Andrei, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 

Melnic Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, 

Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Țigănuș 

Marian) și on-line - 6 consilieri (Bîrsan Mihai, Ioniță George, Mălăelea Daniel, 
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Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Zamfirescu Leonard-

Niculae).  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 24 de consilieri prezenți în sistem hibrid așa cum a fost anunțată ședința 

de astăzi, ședința este legal constituită. Vom continua cu ordinea de zi a ședinței. 

Am să citesc proiectul ordinii de zi: 

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

din data de 25.11.2021; 

2. Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Sector 5 din data de 14.12.2021; 

3. Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului  de către 

domnul Dimitriu Alexandru-Paul, supleant pe lista Alianței USR PLUS; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Direcției de 

Administrare a Unităților de Învățământ Sector 5 ca serviciu public de 

interes local cu personalitate juridică; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a 

Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5; 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului 

burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 

sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2021-2022; 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

reglementarea activităților comerciale și de protecție a mediului pentru 

păstrarea unui mediu de viață sănătos pe raza administrativ - teritorială a 

Sectorului 5 al Municipiului București; 

8. Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 

22/14.03.2017, privind aprobarea modalității de realizare a dreptului la 

transport al persoanelor cu handicap locomotor domiciliate pe raza 

Sectorului 5 al Municipiului București; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act 

adițional la convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între 

Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială ”George 

Călinescu” în scopul funcționării Centrului de Zi ”George Călinescu”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act 

adițional la convenția de colaborare nr. 1659/25.01.2019 încheiată între 

Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
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Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială nr. 134 în scopul 

funcționării Centrului de Zi ”Mihail Sadoveanu”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu (P.U.D.) DRUMUL GHINDARI NR. 102-106, 108-112 - LOT 1 - 

Sector 5, București; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu (P.U.D.) DRUMUL GHINDARI NR. 102-106, 108-112 - LOT 2 - 

Sector 5, București; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu (P.U.D.) Str. Iordache Năstase nr. 38 - LOT 2 - Sector 5, București; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu (P.U.D.) Str. Serg. Nuțu Ion nr. 37 - Sector 5, București; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu (P.U.D.) Str. Poenița nr. 70 - Sector 5, București; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu (P.U.D.) Calea Ferentari nr. 86A - Sector 5, București; 

17. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. Eternității nr. 61E, ca urmare a constatării stării tehnice de 

teren neîngrijit; 

18. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul  situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. N. D. Cocea, nr. 47-57, proprietatea S.C. CONIMPEX 

COMPANY S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit; 

19. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. N. D. Cocea nr. 93-95, ca urmare a constatării stării tehnice 

de imobil neîngrijit; 

20. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. N. D. Cocea nr. 101-103, ca urmare a constatării stării tehnice 

de imobil neîngrijit; 

21. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. Tiparniței nr. 70-72, ca urmare a constatării stării tehnice de 

teren neîngrijit; 

22. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 
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sectorul 5, str. Tiparniței nr. 75-77, ca urmare a constatării stării tehnice de 

teren neîngrijit; 

23. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. Tiparniței nr. 105-111, proprietatea S.C. ALPHA DELTA, ca 

urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit; 

24. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. Tiparniței nr. 113-119, ca urmare a constatării stării tehnice 

de imobil neîngrijit; 

25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, șos. București-Măgurele nr. 51E, ca urmare a constatării stării 

tehnice de teren neîngrijit; 

26. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru situat în Municipiul București, sectorul 

5, șos. București-Măgurele nr. 74H-74I-74J lot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ca 

urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit; 

27. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

clădire și impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru imobilul situat 

în Municipiul București, sectorul 5, str. Pretorienilor  nr. 1, ca urmare a 

constatării stării tehnice de imobil neîngrijit; 

28. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. Lavei nr. 40-50, ca urmare a constatării stării tehnice de 

imobil neîngrijit; 

29. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. Garoafei nr. 91, ca urmare a constatării stării tehnice de 

imobil neîngrijit; 

30. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. Garoafei nr. 91A, ca urmare a constatării stării tehnice de 

imobil neîngrijit; 

31. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. Garoafei nr. 91B, ca urmare a constatării stării tehnice de 

imobil neîngrijit; 
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32. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, Drumul Ghindari nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de 

imobil neîngrijit; 

33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, Drumul Ghindari nr. 50M, ca urmare a constatării stării tehnice 

de imobil neîngrijit; 

34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. Nandru nr. 45, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil 

neîngrijit; 

35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. Olaru Zamfir nr. 29, proprietatea S.C. ATLANTIC BEB & 

GEO DISTRIBUTION S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de 

imobil neîngrijit; 

36. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. Olaru Zamfir nr. 31, proprietatea S.C. ATLANTIC BEB & 

GEO DISTRIBUTION S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de 

imobil neîngrijit; 

37. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, bd. Eroii Sanitari nr. 75, ca urmare a constatării stării tehnice de 

imobil neîngrijit; 

     Discuții. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dragi colegi, pentru ședința de astăzi am mai primit o listă suplimentară a 

ordinii de zi, care conține un număr de opt puncte pe care le voi da citire 

imediat: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare 

a Sectorului 5 al Municipiului București pentru perioada 2021-2027; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 5 nr. 121 din 19.07.2021 privind aprobarea contractării 

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

lei; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul 

local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine 
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proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, 

precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al 

Municipiului București, în legătură cu lucrările de reabilitare termică a 

blocurilor de locuințe incluse în ProCEES - Programul Local de Creștere a 

Eficienței Energetice a Condominiilor din Sectorul 5 și în cadrul 

Programului Multianual de Creștere a Eficienței Energetice; 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici în vederea implementării obiectivului de investiții “LUCRĂRI DE 

REPARAȚII ȘI CONSOLIDARE GRĂDINIȚA NR. 168, ȘOSEAUA 

VIILOR NR. 99, SECTOR 5, BUCUREȘTI”; 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici în vederea implementării obiectivului de investiții “LUCRĂRI DE 

REPARAȚII ȘI REABILITARE TERMICĂ GRĂDINIȚA NR. 53, ALEEA 

BACĂU NR. 2A, SECTOR 5, BUCUREȘTI”; 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici în vederea implementării obiectivului de investiții 

“REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR. 72, STRADA 

SCARLAT SERGENT NR. 19, SECTOR 5, BUCUREȘTI”; 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici în vederea implementării obiectivului de investiții “LUCRĂRI 

PENTRU REABILITARE CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR. 271, BD. EROII 

SANITARI NR. 77, SECTOR 5, BUCUREȘTI”; 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici în vederea implementării obiectivului de investiții “LUCRĂRI DE 

REPARAȚII ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA PARADISUL VERDE, 

STRADA PUCHENI NR. 55, SECTOR 5, BUCUREȘTI”; 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dragi colegi, și punctele de pe ordinea de zi suplimentară v-au fost 

transmise prin aceleași căi de comunicare, le-ați primit prin email, pe suport de 

hârtie. Vreau să propun să aprobăm ordinea de zi în totalitate și cu rugămintea ca 

punctele de pe ordinea de zi să reprezinte puncte în continuarea celor din ordinea 

de zi inițială. Supunem la vot punctele de pe ordinea de zi suplimentară. Da, 

doamna Pop, vă rog! 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Ca să nu stăm atât de mult, pentru că fiecare trebuie să se pregătească de 

sărbători, aș dori, domnul secretar să votăm, cei care suntem în sală… cum am 
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votat, prin ridicarea mâinii, și cei care sunt on-line să fie strigați. Să nu-i strigăm 

pe toți pentru că durează foarte mult.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Da, sunt de acord! Asta am vrut să propun și eu, ca cei din on-line să voteze 

nominal, iar cei care sunteți prezenți în sală să voteze… 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Și vizavi de proiecte, la fel, dacă se poate, să se spună punctul 1 de pe 

ordinea de zi, să nu mai repetăm, să nu mai citim din nou pentru că sunt multe 

proiecte sau să menționăm, punctul 1, punctul 2 și așa mai departe. Bănuiesc că 

toți avem ordinea de zi și fiecare știm care este ordinea de zi. Îmi cer scuze, dar 

zic că așa este cel mai bine. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Nu este nicio problemă. Dacă sunteți de acord… 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Fiind o ședință lungă, bănuiesc că toți avem ordinea de zi și fiecare cunoaște 

proiectele, doar să menționați numărul de pe ordinea de zi. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Eu nu am nimic împotrivă, singura problemă ar fi adresele, care sunt 

diferite pentru fiecare punct în ordinea de zi, dar dacă le tratăm cu atenție și știm 

despre ce este vorba… 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Dacă sunt neclarități, fiecare consilier are dreptul să solicite aceste… 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Supunem la vot ordinea de zi suplimentară. Domnul Secretar, vă rog să 

supuneți la vot!  

Domnul consilier Iofciu Ion s-a conectat ulterior efectuării prezenței, iar 

ședința se desfășoară cu 25 de consilieri din totalul de 25. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu 
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Mihaela, Iofciu Ion, Melnic Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei 

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

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), 4 voturi împotrivă 

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

Iustinian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, 

Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae), ordinea 

de zi suplimentară a fost aprobată.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Acum să supunem la vot ordinea de zi în totalitate, inclusiv cu punctele de 

pe ordinea de zi suplimentară, cu ceea ce am spus mai devreme, dacă sunteți de 

acord ca punctele de pe ordinea de zi suplimentară să vină în continuarea celor de 

pe ordinea de zi inițială. Domnul secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri? 

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

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

Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Melnic 

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

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

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

Zamfirescu Leonard-Niculae), 4 voturi împotrivă (Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian), ordinea de zi în totalitate 

a fost aprobată.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Începem dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. Punctul 1- Proces verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 25.11.2021. Domnul 

secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri? 

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

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

Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, 

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 
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Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu 

Leonard-Niculae), procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local 

Sector 5 din data de 25.11.2021 a fost aprobat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 2 - Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Sector 5 din data de 14.12.2021. Domnul secretar, vă rog! 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Aș dori să iau cuvântul. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Poftiți, vă rog! 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

 Ceea ce am remarcat eu în derularea ședințelor consiliului nostru local este 

respectul. Am observat cu bucurie că după un an și două luni, ne respectăm între 

noi. Cu foarte puține, cu foarte, foarte puține excepții, una dintre aceasta fiind 

ședința extraordinară din data de 14.12.2021. 

 

Din sală 

Ce legătură are cu ordinea de zi? 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Fiind  ședința pe care o discutăm, punctul 2, al cărui proces verbal îl 

validăm acum, că despre asta este vorba, când am fost întrerupt după un minut și 

jumătate. Dacă vă uitați pe înregistrare, după un minut și jumătate am fost 

întrerupt, abordând un subiect important, un subiect de importanță pentru Sectorul 

5, de actualitate la acel… mă rog, în continuare de actualitate. Ceea ce voiam să 

spun, ceea ce voiam să atrag atenția este că, având în vedere că sunt sărbătorile și 

suntem mai buni cu toții, este singura dată când o să trec cu vederea acest lucru. 

În cazul în care mi se va mai întâmpla, pentru că, repet, respectul de-a lungul 

timpului se traduce prin faptul că niciunul dintre noi nu am fost pe lângă subiect. 

Toată lumea care a vorbit de fiecare dată, ce am remarcat eu în derularea 

ședințelor Consiliului Local, a fost că am vorbit, numai și numai la subiect, 

respectându-ne unii pe ceilalți. Așa am făcut și eu, atât că după numai un minut și 

jumătate, care nu se poate considera niciodată a fi un termen rezonabil de a 
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prezenta un subiect, un minut și jumătate mai aveam, deci trei cu totul la 

momentul respectiv, nu este o dovadă de respect. Aș dori să se arate respect pe 

viitor. Mulțumesc frumos și Sărbători fericite tuturor! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumesc frumos domnul consilier Naciu. Mai are cineva ceva de spus? 

Domnul secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

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, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic 

Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru 

George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-

Niculae) și o abținere (Ducuță Alexandru), procesul verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 14.12.2021 a fost 

aprobat. 

 

          Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 3. Începând de la acest proiect, vreau să fac o mențiune. Toate 

celelalte proiecte, atât de pe ordinea de zi inițială, cât și cele de pe ordinea de zi 

suplimentară, au fost inițiate de executiv. Următorul proiect, domnul secretar 

general - Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de 

către domnul Dimitriu Alexandru-Paul, supleant pe lista Alianței USR PLUS. 

Domnul consilier local Dimitriu Alexandru Paul depune jurământul așa 

cum este prevăzut în Codul Administrativ. 

Din acest moment în sală sunt 26 de consilieri din totalul de 26. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumim! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dacă-mi permiteți, doamnă președinte! Am așteptat să depună jurământul 

domnul consilier. Vreau să mă scuzați, merg la Ministerul Finanțelor să semnez 

alocarea unor bani către Primăria Sectorului 5 și v-aș spune de pe astăzi Sărbători 
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fericite, dar și luni vom avea o ședință, tot în sistem hibrid și atunci, probabil, cu 

siguranță, vă voi spune… dar cei care nu vor veni sunt prezenți astăzi în sală și 

vor fi în on-line luni. Vă urez Sărbători fericite, un An mai bun pentru 

dumneavoastră și familiile dumneavoastră, cetățenilor Sectorului 5, la fel. 

Domnul Viceprimar Nicolaidis, vă rog să preluați ședința. Vă mulțumesc! 

La ora 1304, domnul primar iese din sala de ședință. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Trecem la următorul punct - Punctul 4 - Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea înființării Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ 

Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică. Domnul 

Țigănuș, vă rog! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Am câteva nelămuriri, votăm proiectul. Am citit că va deveni  funcțional 

după 17.01.2022. Avem buget pentru administrarea unităților de învățământ? Pun 

întrebarea, începând cu 1 ianuarie, vom funcționa cu 1/12 din bugetul UAT-ului. 

Se poate face rectificare? Dacă din 17 devine funcțional, cum vor fi plătiți 

salariații? Fără rectificare bugetară, din câte știu eu, nu se pot trece banii de la… 

E valabil și pentru punctul 5. Se poate face rectificare? Eu nu știu. Întreb. Se poate 

face rectificare în luna ianuarie când nu ai buget? Este clar, din experiență, bugetul 

sectorului va fi undeva în luna martie, pentru că joi se votează bugetul în 

parlament și pe urmă coboară. Coboară către capitală și la sectoare. Anul trecut a 

fost în aprilie. Estimez că în luna martie, după părerea mea, pentru că anul trecut 

s-a aprobat bugetul de stat prin ianuarie. Pun întrebarea din punct de vedere legal, 

dacă este legal. Eu la asta m-am referit, ca să nu… Nu am nimic împotrivă să 

înființăm sau să… Doamne ferește, dar voiam să nu greșim și să fie legal. Este 

valabil și pentru punctul următor, pentru punctul 5, că este aceeași situație. Banii 

care erau alocați Direcției de Învățământ, ce se va întâmpla cu ei? chiar dacă îi 

repartizezi la alte departamente, tot îți trebuie rectificare pe capitole. Vă 

mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Țigănuș, o s-o rugăm pe doamna Disăgilă să vină, să vă răspundă 

la întrebări. Știm și noi răspunsurile, unii dintre noi, dar dumneaei este cea mai în 

măsură. Poftiți dumneavoastră, domnul Dimitriu până o să vină doamna Disăgilă. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 
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Domnule Viceprimar, doamnă președinte, domnule Secretar General, 

stimați colegi, problema pe care am dori s-o semnalăm este următoarea: avem un 

text, articolul 136 din Codul Administrativ, care spune foarte clar că orice proiect 

de hotărâre de consiliu trebuie să respecte tehnica legislativă. Totodată, mai avem 

o obligație care este prevăzută în Legea 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-

bugetară, care stabilește că pentru orice proiect de lege dat care se referă inclusiv 

la proiectele de hotărâre a Consiliului Local, trebuie să avem un impact bugetar. 

Lecturând proiectul, lecturând referatele de specialitate, nu am găsit nicăieri un 

impact bugetar. În cazul acesta, pentru acest proiect, impactul bugetar este destul 

de serios pentru că uitându-ne la Organigramă observăm că avem 29 de posturi, 

cred, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, care s-a desființat, iar în 

noua structură vom avea 49 de posturi. Prin urmare, ne dublăm cheltuielile de 

personal, noi consilierii trebuie să votăm ceva ce ține de oportunitate, doar că nu 

avem cum să cântărim această oportunitate când vine vorba, inclusiv, de aspectele 

de ordin financiar bugetar. Din punctul meu de vedere, acest aspect este o 

chestiune ce ține de legalitatea hotărârii pe care am adopta-o, motiv pentru care 

vă solicit respectuos să-l retrageți de pe ordinea de zi, să ne spuneți care este 

impactul bugetar, dacă se poate să faceți acest lucru acum, cred că oricum ne-ar 

trebui un pic de timp pentru a reflecta. Dacă avem o ședință luni, poate reușim să 

discutăm atunci, dacă aveți timp să ne spuneți impactul bugetar. În caz contrar, 

din păcate, va trebui să mergem pe calea legală și să atacăm în instanță acest 

proiect. Vă mulțumesc respectuos! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

O secundă, vă rog! Ca și domnul Țigănuș, ați observat că cele două proiecte 

au legătură între ele, 4 și 5. Aceleași observații le aveți și dumneavoastră pentru 

ambele proiecte, da? 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Da. Punctul 5 este o prelungire a acestui proiect. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da. Bun. Să o așteptăm pe doamna Director Economic. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Domnul Viceprimar am văzut că a semnalat un aspect ce ține de 

imposibilitatea retragerii de pe ordinea de zi, pot să vă spun că odată ce o 

majoritate a adoptat ceva, aceeași majoritate poate să se pronunțe și în sens 
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contrar, mai ales dacă este vorba de o chestiune legală cu care suntem toți de 

acord. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai dorește cineva informații suplimentare sau are observații legate de 

proiectul 4? Atunci sunteți de acord să o așteptăm pe doamna director economic 

să ne dea lămuririle?  

Discuții în sală prin care se stabilește să se supună la vot retragerea de pe 

ordinea de zi.  

Domnul Secretar vă rog să supuneți la vot.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Dacă îmi permiteți, aș dori să fac o precizare, există o prevedere la articolul 

139, alineatul 12 din Codul Administrativ care spune că „dacă în urma 

dezbaterilor din ședința Consiliului Local se impun modificări de fond ale 

conținutului proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau 

a consilierilor locali și cu acordul majorității consilierilor locali prezenți, 

președintele de ședință retransmite proiectul de hotărâre în vederea reexaminării 

de către inițiator.”  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Supunem la vot acordul de retragere pentru Punctul 4 - Proiect de hotărâre 

privind aprobarea înființării Direcției de Administrare a Unităților de 

Învățământ Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică, 

vă rog.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 22 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, 

Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, 

Laslo Mihail-Cristian, Melnic Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, 

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

Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Ștefănescu Georgiana-Raluca 

și Țigănuș Marian) și 3 voturi împotrivă (Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), Proiectul de a fost retras de pe 

ordinea de zi. 

Pentru acest proiect de hotărâre, domnul consilier Zamfirescu Leonard-

Niculae nu și-a exprimat votul. 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 23 de voturi pentru acest proiect va fi reexaminat. Punctul 5 - Proiect 

de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 5 - este același lucru. Vă rog să votăm pentru acordul de 

retragere.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 23 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, 

Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, 

Laslo Mihail-Cristian, Melnic Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, 

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

Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Ștefănescu Georgiana-Raluca, 

Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 3 voturi împotrivă (Cârlogea 

George-Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), proiectul 

de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 23 de voturi pentru acest proiect va fi retransmis pentru reexaminare. 

Proiectul numărul 6, vă rog. Din partea alianței USR-PLUS, domnul Roșca 

Iustinian are un amendament referitor la acest proiect.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bună ziua tuturor! Amendamentul a fost trimis de ieri pe adresa 

secretariatului și Secretarului General. Suntem în situația în care la sfârșit de an, 

copii n-au primit bursele anul acesta. Știți ce este pe toate forumurile, pe toate 

paginile primăriei privind acest subiect. Dar, avem ocazia astăzi să ne spălăm 

păcatele și să facem o reparație minimală acestor copii care așteaptă bursele din 

luna august. Am întrebat și în ședințele anterioare de ce nu primesc, am aflat astăzi 

că primăria propune, cu 3 zile înainte de sfârșit de an, aprobarea acestor burse 

pentru semestrul I pe care tocmai ce l-am închis astăzi.  

Bun! În acest sens, grupul USR-PLUS propune un amendament prin care 

la punctul: 

- b1) din anexa 1 - media generală 10 - propunem ca bursa să rămână 500 

de lei  
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- la punctul b2) cu media generală 9.50 - 9.99 - propunem ca bursa să fie 

de 400 de lei. Cred că înțelegeți cu toții că se poate întâmpla un accident și un 

copil să piardă 200 sau 250 lei doar pentru că a avut un incident de învățat - nu 

prea este corect     

- b3) cu media între 9.00 - 9.49 - 300 lei 

- iar la punctul b4) - de la 8.50 - 9.00 - 200 lei 

În plus, aș fi mai specific pe partea de rezultate la concursuri, în sensul în 

care aș premia doar locurile 1-3 și mențiuni, adică performanța, cu 500 de lei. Și 

aș adăuga, în afară de județean, și partea națională. O să rog secretariatul, să 

trimită forma scrisă.  

Și aș mai adăuga, bursele de performanță pentru locurile 1-3 și mențiuni la 

concursurile și olimpiadele naționale care nu sunt cuprinse la noi. Iar ultimul 

punct, la d) și la e), bursele de ajutor social 200 de lei. Impactul pe buget este 

undeva la 100.000 de euro. Vă mulțumesc.  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

Doamna președinte, dacă îmi permiteți, doamna Nedelcu Roxana este în 

sală și o să o rog să vină să ne dea un punct de vedere și aș dori să mai spun că 

tocmai s-au semnat 3.063.000 lei pentru bursele copiilor care reprezintă bursele 

pentru luna iunie. Aveam această restanță și au plecat banii către elevi.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Când se vor plăti acești bani? 

 

Dna director Nedelcu Roxana 

Aici îmi e mai greu să răspund, dar o să încerc să dau un răspuns realist.  

În primul rând, vă mulțumesc pentru amendament. Eu personal sunt de 

acord cu mărirea acestor burse. Apreciez că nu este un moment potrivit acum 

pentru că nu putem calcula impactul bugetar al acestei măsuri.    

De ce a durat un pic mai mult cu aprobarea burselor - în octombrie, 

ministerul a emis ordinul cu privire la cuantumul minim al burselor, cuantum pe 

care automat trebuie să-l respectăm și am purtat o corespondență cu școlile pentru 

a vedea ce au disponibil, ce mai au de plată ca să fim siguri că ce aprobăm astăzi 

se poate plăti în limitele bugetului. Și da, așa cum sunt propuse se încadrează în 

prevederea bugetară deja aprobată.  

Acum, pe modificările dumneavoastră, nu o să comentez decât acolo unde 

am sesizat eu anumite lucruri care trebuie menționate. La bursa de performanță, 

într-adevăr este un demers justificat să apreciem performanța și să o recompensăm 

printr-o mărire a cuantumului burselor, doar să știți că în acest semestru nu se 
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acordă burse de performanță ca urmare a unei reglementări a Inspectoratului 

Școlar, pentru că anul trecut, din pricina pandemiei, nu au fost organizate 

concursuri de nivel internațional județean. Apoi, am o rugăminte, dacă se poate 

ține cont la bursele sociale și bursele de studiu. În propunerea dumneavoastră, se 

menționează mărirea burselor sociale, bursele de studiu rămânând în același 

cuantum. Bursa de studiu este tot o bursă socială, doar că este condiționată și de 

obținerea unei medii generale peste 7, astfel încât dacă am mări doar bursa socială, 

nu și pe cea de studii, am crea o diferență și nu am mai impulsiona elevii să obțină 

și performanță școlară. S-ar rezuma doar la situația materială și nu ar mai fi 

interesați și de performanța școlară.  

Aș propune să venim cu analiză și mărire a burselor în semestrul II. Fac 

mențiunea că în semestrul I avem deja o creștere de 11% față de ce estimasem 

inițial, de aceea au și durat calculele un pic mai mult. Acesta este punctul nostru 

de vedere, acum cum hotărâți dumneavoastră.  

În ceea ce privește când se vor da, noi am solicitat deja unităților școlare un 

necesar de finanțare, având termen astăzi, ora 14.00 și încercăm, pe cât posibil, să 

vedem și în funcție de trezorerie, cum vor fi operațiunile.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Spuneți dumneavoastră că nu putem calcula impactul. În același timp, 

anexa 1 are numărul de burse și mi se pare că e foarte simplu de calculat, l-am 

calculat eu, 611.000 lei, dacă cifrele de acolo sunt corecte. Dacă bugetul nu 

permite, tocmai ce am aflat că luni avem o ședință în care rectificăm suma asta. 

Deci este o oportunitate să o facem. Într-adevăr, dacă am omis să spun, bursa de 

studiu să rămână tot 200 lei pentru că sunt corelate. Dacă mai sunt întrebări, cu 

tot dragul, dar argumentele se pot depăși.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dacă nu mai are cineva vreo intervenție, supunem la vot amendamentul 

partidului U.S.R.-P.L.U.S.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 5 voturi pentru (Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian), 1 vot împotrivă (Șerban 

Andrei-Bogdan) și 20 abțineri (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

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

Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Melnic 

Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, 
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Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae), 

amendamentul grupului USR-PLUS pentru Punctul 6 - Proiectul de hotărâre 

privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului 

școlar 2021-2022 nu a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Trecem la votul punctului 6 fără amendament - Punctul 6 - Proiectul de 

hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului 

școlar 2021-2022. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

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

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

Iofciu Ion, 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 a fost adoptat. 

Domnul Ioniță George nu și-a exprimat votul pentru acest proiect de 

hotărâre. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Trecem la Punctul 7 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind reglementarea activităților comerciale și de protecție a 

mediului pentru păstrarea unui mediu de viață sănătos pe raza administrativ - 

teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București a fost adoptat. Vă rog!  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

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

Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, 
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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.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. Vom trece la punctul 9 care 

de fapt devine proiectul numărul 8. Ca să nu ne încurcăm în numărătoare o să 

citesc proiectele în aceeași ordine în care au fost consemnate în ordinea de zi ca 

nu cumva să se creeze o confuzie datorită punctului 8 care a fost retras. Acum 

votăm proiectul numărul 9.  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

Doamna președinte, dacă îmi permiteți o secundă, vă rog. Nu are legătură 

cu proiectul, dar aș dori să spun, am avut iar o problemă tot cauzată de bani. Până 

azi nu s-a plătit indemnizația persoanelor cu handicap, dar astăzi s-au plătit cei 

4.300.000 lei reprezentând indemnizațiile pentru toate persoanele cu handicap.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

O veste bună. A meritat să ne-o spuneți. Bun, supunem la vot Punctul 9 - 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la convenția 

de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. 

România și Școala Gimnazială ”George Călinescu” în scopul funcționării 

Centrului de Zi ”George Călinescu”. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

Iofciu Ion, 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 a fost adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

26 voturi pentru, proiectul a trecut. Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea încheierii unui act adițional la convenția de colaborare nr. 
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1659/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala 

Gimnazială nr. 134 în scopul funcționării Centrului de Zi ”Mihail Sadoveanu”, 

vă rog. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

Iofciu Ion, 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 a fost adoptat. 

  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

26 voturi pentru, proiectul a trecut. Proiectul numărul 11. Vă rog, supunem 

la vot.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil de la comisia numărul 2.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vă rog, domnule Roșca aveți cuvântul.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bună ziua, domnule arhitect! Avem o listă de ceva P.U.D.-uri și aș vrea să 

știm exact ce excepții sunt în aceste P.U.D.-uri. Din câte am observat noi, toate 

au probleme de retragere, absolut toate și aș vrea un argument pentru care 

dumneavoastră avizați pozitiv de fiecare dată aceste construcții care au înălțime 

la cornișă, un vârf de 10-11 m, ceea ce înseamnă 13 m și retragere 1,5 m, când 

prevederea legală spune jumătate din înălțime. Mulțumesc.  

 

Dl arhitect Bașca Robert Mihai 

Documentația de urbanism de tip P.U.D. se întocmește atunci când se fac 

derogări de la prevederile stabilite prin documentațiile de urbanism de nivel 

superior, respectiv P.U.Z. sau P.U.G. Referitor la proiectele supuse votului 

dumneavoastră pe ordinea de zi, bineînțeles beneficiarii solicită derogări de la 
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retragerile minime stabilite prin regulamentul local de urbanism. În acest sens se 

întocmește documentația de urbanism de tip P.U.D. și este avizat pentru că le 

respectă pe cele minime, minim 3 m, nu vorbim de H/2. H/2, dar nu mai puțin de 

3 m. Sunt niște situații particulare acolo unde avem loturi subdimensionate în 

cartierul Ferentari sau în alte zone cu probleme. Sunt loturi non aedificandi. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

În regulament aveți vreo derogare pentru loturile din Ferentari care sunt 

mici? 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Documentația de urbanism, de tip P.U.D., asta este, pentru o parcelă. În 

raport cu parcelele învecinate.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Nu, întrebarea era următoarea (nefiind un specialist în urbanism): dat fiind 

faptul că domnul consilier v-a spus: Care este reglementarea? Dumneavoastră ați 

argumentat: cele care sunt sub trei, sunt la acele loturi care sunt în Ferentari și 

sunt foarte mici. Ăsta nu este un argument legal. Dacă puteți să îmi identificați o 

normă legală care permite avizarea sub acest minim. Care este reglementat de 

lege? Asta a fost întrebarea.  

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Am înțeles! Retragerea minimă este stabilită prin Codul Fiscal, dacă nu mă 

înșel, art. 612 – minim 2 metri. Și acolo ajungem.  

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Ăla este Codul Civil care se aplică atunci când nu există...  

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Codul Civil, pardon! 

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

...că nu există reglementare urbanistică specifică, iar reglementarea 

urbanistică specifică în vigoare, la momentul ăsta, este Planul Urbanistic General 

care prevede între trei și cinci... 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Haideți să vorbim exact pe lucrarea sau pe proiectul respectiv.  
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Naciu, poftiți, vă rog, să vă audă toată lumea! Să audă colegii 

întrebarea dumneavoastră.  

Vă rog să rămâneți, domnule arhitect, să îi răspundeți domnului consilier.  

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Prin Planul Urbanistic de Detaliu se detaliază, nu se derogă. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Corect!  

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Da, deci, planul urbanistic superior este Planul Urbanistic General. Având 

în vedere că cel zonal... prin suspendarea din februarie... nu este în vigoare. Nu 

produce efecte, iar retragerile acestea de trei sau cinci nu pot fi micșorate prin 

Planul Urbanistic de Detaliu. Altele ar trebui să fie soluțiile.  

De aceea, și întrebarea colegului nostru „De ce există...”? Înțeleg că sunt 

zone considerate non aedificandi, dar în realitate ele nu sunt non aedificandi, ele 

sunt doar destul de mici și din păcate nu se poate construi decât mai puțin.  

Soluții acolo există, în anumite situații, mă rog, de a construi mai înalt. Din 

ce am observat. În fine. Nu are rost, divagăm.  

O să vă rog, să îi răspundeți colegului meu: „De ce sunt retrageri mai mici, 

în condițiile în care nu se poate deroga prin aceste planuri urbanistice...?” 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Și întrebarea dumneavoastră, domnule Naciu? 

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Nu, eu am detaliat. Mulțumesc! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Întrebarea mea este că: Avem doar un regulament? Doar ca să facem 

P.U.D.-uri în consiliul general?  

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Nu am înțeles! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Facem un regulament și venim cu P.U.D.-ul ca să încălcăm regulamentul.  
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Țigănuș, vă rog! 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

V-aș ruga să vorbim exact despre lucrarea sau proiectul respectiv. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Scuzați-mă, fără a avea pretenția că sunt un specialist.  

Din ce am observat și eu, așa, ca om de bun simț, zic eu... Îmi aduc aminte... 

este de notorietate faptul că am fost polițist și când s-a introdus infracțiunea la 

legea circului era pe o lege din 1938. Ulterior a fost schimbată. Târziu.  

Așa este și cu P.U.G.-ul aprobat în 2000 care este făcut pe genunchi. Care 

prevede pe N.D. Cocea pădure... luați și verificați. Și non aedificandi că este 

pădure.  

S-a venit cu P.U.Z.-ul care este reglementat, cât de cât, dar, din păcate, a 

fost suspendat. Mă rog! 

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Și anulat.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu știu dacă este anulat. Este definitivă Hotărârea? 

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Este în primă instanță. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Boală lungă, moarte sigură.  

Era singura care mai reglementa ceva, dădea posibilitatea construirii pe 

Trafic Greu, a unor construcții care o să aducă bani la bugetul primăriei și așa mai 

departe, dar mă rog... gustum non disputandum. Ne punem problema aia: Cum a 

furat Grinch Crăciunul? Știți?  

Planul de urbanism, ăla de pe vremea lui Băsescu, este învechit și demodat. 

Ce ar trebui să facem? Să așteptăm Facultatea de Arhitectură și Urbanism? Care 

se chinuie de vreo șapte ani să facă P.U.G.-ul. Nu, domnule Arhitect Șef? Sunt 

șapte ani? Sau sunt mai mulți? Cam șapte ani și nu va fi gata, din informațiile 

mele nici peste cinci. 
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Să rămână, să nu mai construim nimic. Să mergem pe P.U.G.-ul ăla. V-am 

zis, care prevede Pădurea N. D. Cocea, în Ferentari. Când o să vedeți 

dumneavoastră pădure în Ferentari să îmi spuneți și mie.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnule Dimitriu. Poftiți! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Este foarte interesantă pledoaria colegului consilier, dar problema este 

următoarea: ni s-a spus de ce ar trebui să încălcăm legea.  

P.U.G.-ul este o lege, este legea de urbanism pentru București. Nu puteți să 

spuneți: „Pentru că legea este proastă, noi trebuie să o încălcăm.” Ăsta este un 

non-argument și în această instituție în niciun caz nu trebuie să funcționăm după 

principiul „Știm noi mai bine decât este scris în lege.” Dacă legea este proastă, cei 

care trebuie să o schimbe urmează să o facă. Noi putem să facem lobby, pentru că 

suntem oameni politici și avem această posibilitate, în consiliul general, să ne 

punem laolaltă să facem presiuni către primar să facă acest Plan Urbanistic 

General.  

Dar să spui că prin P.U.D. tu vrei să faci o ilegalitate pentru că nu avem 

cum să construim, (eu doar am tradus ce ați spus), este de neacceptat. Mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vă rog! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Eu, aici vorbesc și de oportunitatea... din câte știu eu acest P.U.D. este 

aprobat de o comisie tehnică formată din specialiști. Eu nu mă pricep că nu am 

făcut facultatea de arhitectură, eu am făcut facultatea de drept. Este adevărat că 

nu poți... ceea ce spuneți dumneavoastră aici, se pune problema și de legalitate și 

de oportunitate.  

Totuși, ce facem? Îi oprim pe oameni să își construiască o locuință? Asta 

este marea problemă.  

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Ba mai mult, nici nu am aprobat regulamentul de intrare în legalitate pentru 

locuințe. Îi încurajăm să... 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 
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Vă mai spun și altă treabă: le vom da posibilitatea să își construiască ilegal. 

Vor construi ilegal. După părerea mea. Știu că sunt multe hotărâri judecătorești 

rămase definitive care cer demolarea. Vreau să știu și eu cine se duce și le 

demolează?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

... poliția locală?  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Păi, poliția locală... gândiți-vă că și la Catedral Plaza, s-a pus bine problema 

aici, trebuie să o dărâme cine a construit-o. Nu poți să bagi bani. De-abia, dacă 

ăla nu vrea, îi faci prin D.I.T.L. și îi dărâmi, dar să vedem cine are curajul. 

  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai aveți ceva de spus la întrebările colegilor, domnule arhitect? 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

O să ne referim, concret, la acele retrageri. La proiectul respectiv. Prima 

lucrare nu are retragere de doi metri, respectiv proiectul... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Păi, atunci explicați-ne, pe fiecare P.U.D., care sunt excepțiile la fiecare 

P.U.D. Sunteți specialist! 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Încă o dată: nu au fost discutate în comisie? Aici se votează oportunitatea.  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Domnule arhitect, toate au aceste avize ale comisiei tehnice de urbanism? 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Toate, păi altfel... ce comisie? A consilierilor sau...? 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

A dumneavoastră, a arhitecților.  

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Obligatoriu! Asta este procedura.  
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, din punct de vedere al documentației sunt îndeplinite cerințele. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Stimați consilieri, vorbim despre investiții P+1+M au terenuri de 160 mp. 

  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, mulțumim domnule, înțeleg că astea sunt... 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Încă o dată! Derogările de la documentațiile de urbanism de tip P.U.Z. și 

P.U.G. se fac prin documentații de urbanism de tip P.U.D., de parcelă. Trebuie să 

îi ajutăm pe oameni să își construiască ceva, că altfel vor construi fără acte de 

proprietate. Ceea ce s-a întâmplat și până acum. 

În ultimele patru ședințe nu ați dorit să aprobăm acea procedură privind 

emiterea unei adeverințe și a rămas așa.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bun! Am înțeles domnule arhitect. Mulțumim! Domnule secretar general, 

avizul comisie pentru urbanism? 

 

La ora 1354 doamna consilier Pop Claudia Ramona iese din sala de ședință, 

prezenți 25 de consilieri. 

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Avizul este favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bun! Supunem la vot punctul 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL GHINDARI NR. 102-106, 

108-112 - LOT 1 - Sector 5, București. 

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 5 voturi împotrivă 
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(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Doamna consilier Pop Claudia Ramona nu și-a exprimat votul. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL GHINDARI NR. 102-106, 108-112 - LOT 2 - 

Sector 5, București. Vă rog să supuneți la vot.   

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Melnic Constantin-Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Cârlogea George-Cristian, 

Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 5 voturi împotrivă 

(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 6 abțineri (Iofciu Ion, Bîrsan Mihai, 

Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-

Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Doamna consilier Pop Claudia Ramona nu și-a exprimat votul. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu (P.U.D.) Str. Iordache Năstase nr. 38 - LOT 2 - Sector 5, București. 

Vă rog să supuneți la vot.   

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Vreau să mai fac și eu o precizare: acest calup de la P.U.D.-uri, să zic așa, 

au aviz favorabil de la comisia 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 5 voturi împotrivă 

(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță 
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Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Doamna consilier Pop Claudia Ramona nu și-a exprimat votul. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu (P.U.D.) Str. Serg. Nuțu Ion nr. 37 - Sector 5, București. Vă rog să 

supuneți la vot. Cu avizul favorabil al comisiei și aceeași temă.  

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 5 voturi împotrivă 

(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Doamna consilier Pop Claudia Ramona nu și-a exprimat votul. 

 

La ora 1347 domnul consilier Ducuță Alexandru iese din sala de ședință, 

prezenți 24 de consilieri.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu (P.U.D.) Str. Poenița nr. 70 - Sector 5, București. Cu aviz favorabil 

de la comisia de urbanism. Vă rog frumos, domnule secretar! 

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 5 voturi împotrivă 

(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 4 abțineri (Bîrsan Mihai, Ilie Cătălin 
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Andrei, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre 

a fost adoptat. 

Doamna consilier Pop Claudia Ramona și domnul consilier Ducuță 

Alexandru nu și-au exprimat votul.  

 

La ora 1348 iese din sala de ședință domnul consilier Ilie Cătălin Andrei, 

prezenți 23 de consilieri locali. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu (P.U.D.) Calea Ferentari nr. 86A - Sector 5, București.  

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 5 voturi împotrivă 

(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 3 abțineri (Bîrsan Mihai, Mălăelea 

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

Doamna consilier Pop Claudia Ramona și domnii consilieri Ducuță 

Alexandru și Ilie Cătălin Andrei nu și-au exprimat votul.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 17 - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului 

pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. Eternității nr. 61E, ca urmare a constatării stării tehnice de teren 

neîngrijit. Avizul comisiei? 

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil de la comisia buget, finanțe.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vrea cineva să... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Va fi nevoie pentru fiecare lot de câte un H.C.L.? 
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Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Da! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu putem să le votăm în bloc? 

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Nu! 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Nu mai putem pentru că avem ordinea de zi. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Au caracter individual, dar la modul cum votăm... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Pe fiecare lot din acesta îl luăm...  

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Așa prevede legea. Trebuie votate individual.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, cu respectarea legii supun la vot punctul 17 - Proiect de hotărâre 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2022, 

pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, str. Eternității nr. 61E, 

ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.  

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Dimitriu 

Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-

Vladimir și Roșca Iustinian) și 3 abțineri (Bîrsan Mihai, Mălăelea Daniel și 

Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
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Doamna consilier Pop Claudia Ramona și domnii consilieri Ducuță 

Alexandru și Ilie Cătălin Andrei nu și-au exprimat votul.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 18 - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului 

pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul  situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. N. D. Cocea, nr. 47-57, proprietatea S.C. CONIMPEX 

COMPANY S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

  

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Dimitriu 

Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-

Vladimir și Roșca Iustinian) și 3 abțineri (Bîrsan Mihai, Mălăelea Daniel și 

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

Doamna consilier Pop Claudia Ramona și domnii consilieri Ducuță 

Alexandru și Ilie Cătălin Andrei nu și-au exprimat votul.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 19 - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului 

pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. N. D. Cocea nr. 93-95, ca urmare a constatării stării tehnice de 

imobil neîngrijit.  

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Dimitriu 

Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-

Vladimir și Roșca Iustinian) și 3 abțineri (Bîrsan Mihai, Mălăelea Daniel și 

Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
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Doamna consilier Pop Claudia Ramona și domnii consilieri Ducuță 

Alexandru și Ilie Cătălin Andrei nu și-au exprimat votul.  

 

La ora 13:54 intră în sala de ședință domnii consilieri Ducuță Alexandru 

și Ilie Cătălin Andrei, prezenți 25 de consilieri.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 20 - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului 

pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. N. D. Cocea nr. 101-103, ca urmare a constatării stării tehnice 

de imobil neîngrijit.  

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Dimitriu 

Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-

Vladimir și Roșca Iustinian) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Mălăelea Daniel, 

Zamfirescu Leonard-Niculae, Ducuță Alexandru și Ilie Cătălin Andrei), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

Doamna consilier Pop Claudia Ramona nu și-a exprimat votul.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 21 - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului 

pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul București, 

sectorul 5, str. Tiparniței nr. 70-72, ca urmare a constatării stării tehnice de 

teren neîngrijit.  

 

Dl Secretar General al Sectorului 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Cârlogea George-

Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Dimitriu 

Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-
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Vladimir și Roșca Iustinian) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Mălăelea Daniel, 

Zamfirescu Leonard-Niculae, Ducuță Alexandru și Ilie Cătălin Andrei), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

Doamna consilier Pop Claudia Ramona nu și-a exprimat votul.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 22: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, str. Tiparniței nr. 75-77, ca urmare a constatării stării 

tehnice de teren neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei,  

Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat.  

Doamna consilier Pop Claudia-Ramona nu și-a exprimat votul la acest 

proiect de hotărâre. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 23: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, str. Tiparniței nr. 105-111, proprietatea S.C. ALPHA 

DELTA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

Melnic Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Naciu 
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Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  

Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 24: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, str. Tiparniței nr. 113-119, ca urmare a constatării stării 

tehnice de imobil neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  

Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 25: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, șos. București-Măgurele nr. 51E, ca urmare a constatării 

stării tehnice de teren neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

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

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  

Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 26: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru situat în Municipiul 

București, sectorul 5, șos. București-Măgurele nr. 74H-74I-74J lot. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  

Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 27: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe clădire și impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru 

imobilul situat în Municipiul București, sectorul 5, str. Pretorienilor  nr. 1, ca 

urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 
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Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  

Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 28: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, str. Lavei nr. 40-50, ca urmare a constatării stării tehnice 

de imobil neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  

Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 29: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, str. Garoafei nr. 91, ca urmare a constatării stării tehnice 

de imobil neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  
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Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 30: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, str. Garoafei nr. 91A, ca urmare a constatării stării 

tehnice de imobil neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  

Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

  Proiectul nr. 31: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, str. Garoafei nr. 91B, ca urmare a constatării stării 

tehnice de imobil neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  
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Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Doamna președintă, Cristian Popescu sunt, vreau decât să intervin să 

transmit domnului secretar ca în ședința care va fi convocată pentru marți, nu luni, 

ca să avem timp să vă punem la dispoziție documentele necesare, să pregătească 

și raportul Curții de Conturi pe anul 2020, într-o transparență totală, să aibă fiecare 

consilier la mapă raportul Curții de Conturi, să se vadă cât de bine au fost 

gestionați în anul 2020, cel puțin banul public. Ședință ușoară în continuare!  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 32: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, Drumul Ghindari nr. 50, ca urmare a constatării stării 

tehnice de imobil neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  

Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 33: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, Drumul Ghindari nr. 50M, ca urmare a constatării stării 

tehnice de imobil neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  

Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 34: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, str. Nandru nr. 45, ca urmare a constatării stării tehnice 

de imobil neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  

Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 35:  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, str. Olaru Zamfir nr. 29, proprietatea S.C. ATLANTIC 

BEB & GEO DISTRIBUTION S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de 

imobil neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  

Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 36: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, str. Olaru Zamfir nr. 31, proprietatea S.C. ATLANTIC 

BEB & GEO DISTRIBUTION S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de 

imobil neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  

Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 37: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe teren începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul 

București, sectorul 5, bd. Eroii Sanitari nr. 75, ca urmare a constatării stării 

tehnice de imobil neîngrijit. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 - favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ilie Cătălin Andrei,  

Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Mălăelea Daniel), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dragi colegi, s-a epuizat ordinea de zi inițială, vom trece la dezbateri pe 

lista suplimentară.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Doamna președinte, stimați colegi, am o critică în ceea ce privește 

procedura prin care au fost introduse aceste puncte pe lista suplimentară, aș fi vrut 

să-l expun în momentul în care s-a votat lista suplimentară, dar, din păcate n-am 

avut calitatea de consilier până când nu am depus jurământul. Ceea ce vreau să 

spun este în felul următor: articolul 135, alin. 8 din Codul Administrativ spune 

foarte clar că ”pot fi introduse pe lista suplimentară acele proiecte care au o 

urgență”. Am lecturat toate proiectele care au fost introduse pe ordinea de zi 

suplimentară și n-am găsit nicăieri o afirmare a acestei urgențe, cu atât mai puțin 

o demonstrare a acestei urgențe. În atare situație, din punctul meu de vedere, 

aceste puncte dacă ar urma să se transforme în hotărâri, ar putea să fie foarte ușor 

anulate în instanță pentru că nu au fost introduse corespunzător, nu au avut urgența 

pe care o cere textul de lege și mai cu seamă, dacă e să ne gândim și la o vătămare 

în ceea ce ne privește pe noi consilierii locali, vă rog să observați că 20 de ore să 

te pregătești pe un proiect de hotărâre este un termen care nu este suficient nici 

măcar pentru hotărârile care sunt adoptate în ședințele extraordinare. Prin urmare, 

solicitarea mea respectuoasă ar fi, dat fiind faptul că domnul primar a anunțat că 

urmează să avem o ședință pe 22 decembrie, să trecem toate aceste hotărâri pe 

care le-ați trecut pe lista suplimentară în acea convocare, astfel încât să fie 

respectate prevederile legale și să nu avem nicio problemă legată de aceste vicii 

pe care vi le-am expus.  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Domnule Cormoș, vă rog să veniți să le explicați domnilor și doamnelor 

consilieri, ce înseamnă amânarea acestor proiecte. 
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Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Amânarea acestor proiecte de hotărâri înseamnă că nu vom depune nimic 

pe Administrația Fondului de Mediu și nu avem succes la nimic legat de Fondul 

de Mediu. Strategia de dezvoltare este legată de ceea ce înseamnă Fondul de 

Mediu. Toate acele hotărâri de actualizare a indicatorilor tehnico economici sunt 

premergătoare fișelor care vor fi depuse pe Fondul de Mediu.  

 

Din sală 

Adică pierdem finanțarea!  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Să înțeleg că am fost luați prin surprindere pentru că ieri, alaltăieri s-a 

anunțat că azi este ultima zi în care putem să depunem pe Fondul de Mediu? Așa 

a expus domnul... Adică, nu înțeleg, am avut un an de zile în care n-am știut că o 

să vină acest moment și n-am putut să ne pregătim? Adică, dacă asta e situația, 

înseamnă că este dramatic și sper să nu mă obișnuiesc cu astfel de modalitate de 

a pune problema executivului Primăriei Sectorului 5. În ipoteza în care suntem în 

astfel de situații și e urgent, stimați domni care vă ocupați cu aparatul de 

specialitate al primarului și întocmiți aceste rapoarte, vă rog să le semnalați și să 

le menționați: menționăm că cerem introducerea pe lista suplimentară  pentru că, 

avem următoarea urgență. Dacă nu se adoptă în această ședință, pierdem 

finanțarea. Noi nu avem cum să ne gândim că există o urgență! Eu am venit aici 

pregătit să vă spun aceste obiecțiuni și cu rugămintea ca pe viitor să ajungem la o 

normalizare și la o respectare a prevederilor legale. Nu este normal să pui în 

ședință o listă suplimentară fără să spui că este urgență. Adică, nici măcar n-ați 

afirmat, să spuneți: e urgent! ...și căutam eu urgența cumva! Eu de unde să reușesc 

să mă pregătesc pe aceste proiecte dacă nu le știu din timp sau dacă nu mi se 

semnalează. E urgent, și atunci stau noaptea să verific, dacă într-adevăr este o 

problemă, dacă proiectul este bun sau dacă putem îmbunătăți, pentru că ăsta este 

scopul nostru. 

  

     Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Strategia de dezvoltare a sectorului a fost contractată acum 6 luni de zile. 

A durat până s-a făcut tot ce înseamnă strategia de dezvoltare a unui sector, pentru 

că sunt niște etape pe care le-am respectat și trebuie să le respectăm. În momentul 

în care a apărut strategia de dezvoltare, automat au apărut și fișele de proiect și tot 

ce înseamnă documentele referitoare anexe la această strategie și pe Fondul de 

Mediu, sunt completate deja fișele de proiect. Actualizarea de prețuri se naște, 
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având în vedere că acele proiecte au fost făcute în 2018, 2017, 2016. Sunt diferite 

stadii în care au fost făcute. Strategia de dezvoltare este punctul zero al tuturor 

fișelor de proiect pe care le depunem pe orice ghid de finanțare.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Primăria Sectorului 5 are o strategie de dezvoltare pe anul 2021? 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

O parte da, o are, dar nu conține aceste fișe de proiect! Și nu conține aceste 

axe! Am refăcut-o de la zero, pentru că strategia de dezvoltare a fost anterior 

perioadei anilor anteriori. Știți foarte bine că a fost anterioare.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

În anul 2018, când au pornit proiectele de la achiziții erau prinse într-o 

strategie de dezvoltare.  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Acele grădinițe nu existau!  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Bună ziua, nu o să vă plictisesc, două minute nu mai mult, vă garantez. 

Fiind înainte de o mare sărbătoare și aceea este Crăciunul, am înțeles de la 

început... că vom fi mai buni. Să nu deviem de la subiect. Îl felicit pe noul nostru 

coleg pentru că a depus jurământul. În același timp, aș dori să-i amintesc că și noi 

știm procedurile și e bine să discutăm strict punctual pe fiecare punct în parte, iar 

când avem solicitări din partea unui grup să le facem din partea grupului, dacă le 

scoatem sau nu, pe subiect sau să trecem la vot.  Nu are niciun rost să dezbatem, 

să intrăm acum într-o discuție, într-o polemică pe care eu nu o văd doar ca o 

discuție politică. Suntem momentan la lista suplimentară și vă rog, doamna 

președinte, să vă faceți treaba ca la carte, să supuneți la vot fiecare solicitare, să 

supunem la vot fiecare punct după lista suplimentară. Vă mulțumesc! În același 

timp vreau să vă mai spun un singur lucru. A fost minunat ce am auzit la început 

acele cântece, acei cântăreți de la Patriarhie, dar mă așteptam să avem și un minut 

de reculegere pentru eroii revoluției... dacă nu erau acei eroi, nu aveam niciun 

cântec astăzi, vă garantez. O zi bună! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Intervenția... trebuie să știm exact când avem ordine suplimentară și când 

este momentul când dezbatem acest subiect. Nu am intrat în detaliu. Domnul 
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Cormoș a adus în discuție punctul, noi în procedură am intrat ca și grup 

parlamentar. Mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnule director mai aveți ceva de adăugat? Bun, mulțumim pentru 

explicații... Datorită intervenției domnului director care ne-a explicat în ce a 

constat urgența acestor 8 puncte de pe ordinea de zi suplimentară și având în 

vedere votul domnilor consilieri care au aprobat ordinea de zi suplimentară, 

propun să trecem la dezbaterea primului punct. Dacă aveți întrebări... 

 

                    Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Sunt două chestiuni scurte! În primul rând, eu nu am identificat în această 

strategie care este strategia pe următoarele 7 zile pe anul 2021, pentru că avem 

strategia 2021-2027 și nu am identificat nicio măsură pentru această perioadă și 

doi - sper că nu am adoptat strategia pentru Alba-Iulia. Pentru că această strategie 

debutează cu o poză cu Casa Poporului și dedesubt este Alba-Iulia. Asta apropo 

de cele 6 luni de zile care s-au scurs pentru a se întocmi acest raport. Probabil este 

o copie de undeva și este extrem de nefericit să vedem cum la Sectorul 5 ni se 

supune spre aprobare strategia pentru Alba-Iulia. Vă mulțumesc! 

 

Dl Cormoș Adrian Dragoș 

Ne cerem scuze pentru această documentație pentru că noi inițial am 

corectat-o și nu mai există Alba-Iulia în acea documentație, dar la dumneavoastră 

a ajuns într-adevăr cu Alba-Iulia. Ne cerem scuze! 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

La acest punct avem următoarele comisii: comisia pentru Urbanism și 

comisia Ecologie. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin  

Avem aviz nefavorabil la ambele comisii de specialitate: Urbanism, cât și 

la și la Ecologie. 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Supunem la vot punctul 1 suplimentar- Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 5 al Municipiului București 

pentru perioada 2021-2027. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin  
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 4 voturi pentru (Nicolaidis Mircea-Horațiu, Cârlogea George-Cristian, 

Iofciu Ion, Șerban Andrei Bogdan),  4 voturi împotrivă (Dimitriu Alexandru Paul, 

Roșca Iustinian, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Comnstantuin-Vladimir) 16 

abțineri( Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin,  Danciu Ioan-Bogdan, 

Găină Maria, Gorneanu Mihaela,  Melnic Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, 

Țigănuș Marian, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel, Pop Claudia Ramona, 

Bîrsan Mihai, )- proiectul nu a fost adoptat. 

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

pentru acest proiect de  hotărâre. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 2 suplimentar - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 121 din 19.07.2021 privind aprobarea 

contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 

200.000.000 lei. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem aviz la comisia Buget Finanțe favorabil și comisia Urbanism 

favorabil. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

O să fiu foarte scurt. Am și aici problema pe care am... Am observat că se 

dorește majorarea plafonului de îndatorare, argumentul folosit în referatele de 

specialitate este legat de faptul că urmează să fie adoptată legea privind plafoanele 

și nu mai reușim să-l majorăm. Ideea este următoarea, dacă apare o lege care spune 

că nu te mai poți îndatora, nu poți tu printr-o hotărâre de consiliu local să derogi 

de la acea lege. Prin urmare, trebuie să și luați împrumutul respectiv, nu aveți 

timp, legea o să fie adoptată imediat. Prin urmare, din punctul meu de vedere, 

atâta timp cât nici nu ați argumentat pentru ce se ia această majorare de limită, 

care sunt proiectele efectiv pe care urmează să le implementăm cu diferența de 50 

de milioane, pentru că din câte am observat e aceeași listă pe care ați folosit-o și 

în momentul în care s-a adoptat această solicitare pentru cele 200 milioane inițiale. 

Mulțumesc! 

 

Dl Cormoș Adrian Dragoș 

Din valoarea acelor proiecte care sunt anexe la cele două sute de milioane, 

are valoare de 287 milioane lei. Toți indicatorii tehnico-economici cuprinși în 

acea listă sunt peste valoarea contractată până la această dată, adică  200 milioane. 
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În momentul de față, apar modificări pe legea bugetului public de majorarea 

plafoanelor. Nu are nicio legătură. Preventiv, e o hotărâre de consiliu privind 

majorarea. Dacă se aprobă, aceasta se va aproba la anul, în principal ne trebuie 

doar hotărârea de consiliu, în care se aprobă majorarea. Atâta tot! Nu am nevoie 

de altceva! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Mulțumesc! Atunci eu preventiv, să nu aveți dumneavoastră preventiv niște 

sume de bani care știm că nu sunt întotdeauna cum trebuie, o să votez împotrivă. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Tot la  acest subiect, aș vrea în primul rând să știm și opinia domnului 

primar care lipsește, dar am să citesc din raportul dânsului din referatul de 

aprobare. Ultimul articol, să ținem cont de părerea dânsului. Supun aprobării 

dumneavoastră acest proiect de hotărâre care vizează aprobarea contractărilor 

unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200 milioane lei. 

Vă rog frumos nu treceți peste cuvântul primarului. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Altcineva? Dacă mai dorește cineva, dacă nu domnule secretar, vă rog 

frumos să supunem la vot punctul 2: Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 121 din 19.07.2021 privind aprobarea 

contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 

200.000.000 lei. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 15 votui pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

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

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

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

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă 

(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 4 abțineri (Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), proiectul de hotărâre 

a fost adoptat. 

Domnii consilieri Bîrsan Mihai și Zamfirescu Leonard-Niculae nu și-au 

exprimat votul pentru această hotărâre. 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 3 suplimentar - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării 

din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine 

proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și 

mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului 

București, în legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe 

incluse în ProCEES - Programul Local de Creștere a Eficienței Energetice a 

Condominiilor din Sectorul 5 și în cadrul Programului Multianual de Creștere 

a Eficienței Energetice.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil la comisia Buget Finanțe și la comisia Juridică tot favorabil. 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 3. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

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

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

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă 

(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 4 abțineri (Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona),  proiectul de hotărâre 

a fost adoptat. 

Domnii consilieri Bîrsan Mihai și Zamfirescu Leonard-Niculae nu și-au 

exprimat votul pentru această hotărâre.   

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 4 suplimentar - proiect de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării obiectivului de 

investiții “LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI CONSOLIDARE GRĂDINIȚA NR. 

168, ȘOSEAUA VIILOR NR. 99, SECTOR 5, BUCUREȘTI”. 

Avizele comisiilor Buget Finanțe și comisia pentru Urbanism, cât și 

comisia Educație Tineret și Sport? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil la comisia Buget, comisia pentru Urbanism și la comisia 

pentru Educație Tineret și Sport. 
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Aș dori să ne spună domnul director de la investiții care este cuantumul 

creșterii acestor proiecte. Cu cât a crescut față de proiectul inițial? Actualizarea 

prețurilor la Grădinița nr. 168, cât și la celelalte grădinițe, care e valoarea inițială 

și cu cât au crescut? Nu le regăsim! Avem niște valori de la 25 lei sacul, s-a făcut 

37 în deviz... 

 

Dl Cormoș Adrian Dragoș 

Nu am făcut niciodată o hotărâre de consiliu de  acest gen.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vreau să știu, ce cât? 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Actualizarea față de cât? Cât a fost anterior și cât actualizăm, cât este 

acum? 

 

Dl Cormoș Adrian Dragoș 

Într-adevăr, nu am făcut așa ceva, să avem calculele acestea.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Adică noi nu știm impactul bugetar.  

 

Dl Cormoș Adrian Dragoș 

Nu are nicio legătură cu impactul bugetar. Indicatorii tehnico economici nu 

au nicio legătură cu impactul bugetar. Sunt indicatori tehnico-economici, nu au 

nicio treabă cu indicatori financiari. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Indicatorii tehnico-economici stau la baza fundamentării unor prețuri pe 

care urmează ulterior să le achităm noi. Noi, dacă aprobăm acești indicatori 

tehnico-economici, practic ne dăm un acord de principiu că vrem să facem această 

investiție la suma prevăzută în acești indicatori tehnico-economici. Că de aceea 

sunt și economici! Ce înseamnă economic? Vizează cât ne costă. În situația asta, 

din punctul meu de vedere, pe viitor noi v-am ruga respectuos, dar și acum să ne 

faceți aceste precizări, cu cât crește valoarea acestor investiții? Vă spun foarte 

clar, la Ministerul Justiției unde am fost Secretar de Stat, acolo în comisia tehnico-

economică pe care o prezidam se menționau foarte clar. Nu mai putem să facem 
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investiția aceasta pentru că au crescut foarte mult prețurile, aceasta este motivul 

pentru care vrem să trecem de la 300 lei la 400 lei. Uite aici justificare! Așa am 

vrea să vedem și noi aici și bineînțeles să ne răspundeți punctual, pe fiecare proiect 

în parte. Mulțumesc! Măcar pentru viitor! 

 

 Dl Cormoș Adrian Dragoș 

Aceștia au fost niște indicatorii tehnico-economici aprobați, preluați de la 

Primăria Capitalei. Sunt niște proiecte preluate de la Primăria Capitalei. 

 

Dl consilier Matei Ion 

Problema e că până faci calculul acela, până te prezinți la noi mai crește cu 

2 lei sacul... Ce facem? 

 

Dl Cormoș Adrian Dragoș 

Nu o să mai crească. Nu are cum să mai crească, eu depun tot ce înseamnă... 

nici nu vor fi cuprinse în vreo listă... vor fi cuprinse doar în fișele tehnice... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Înțeleg că întrebările pe care le-ați adresat domnului director au fost 

valabile pentru toate punctele care au acest subiect și răspunsul la fel de valabil 

pentru toate. 

 

Domnul consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Nu-i valabil! E un răspuns! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Să trecem la vot, punctul 4 suplimentar - Proiect de hotărâre privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării 

obiectivului de investiții “LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI CONSOLIDARE 

GRĂDINIȚA NR. 168, ȘOSEAUA VIILOR NR. 99, SECTOR 5, 

BUCUREȘTI”. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil la comisia Buget, comisia pentru Urbanism și la comisia 

pentru Educație tineret și sport. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Mihaela, Iofciu Ion, Melnic Constantin-Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei 
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Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă 

(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 4 abțineri (Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), proiectul de hotărâre 

a fost adoptat. 

Domnii consilieri Bîrsan Mihai și Zamfirescu Leonard-Niculae nu și-au 

exprimat votul pentru această hotărâre. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 5 suplimentar - Proiect de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării obiectivului de 

investiții “LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI REABILITARE TERMICĂ 

GRĂDINIȚA NR. 53, ALEEA BACĂU NR. 2A, SECTOR 5, BUCUREȘTI”. 

Comisia Bugert, comisia Urbanism și comisia pentru Tineret. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil la comisia Buget, comisia pentru Urbanism și la comisia 

pentru Educație Tineret și Sport.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

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

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

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă 

(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 4 abțineri (Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), proiectul de hotărâre 

a fost adoptat. 

Domnii consilieri Bîrsan Mihai și Zamfirescu Leonard-Niculae nu și-au 

exprimat votul pentru această hotărâre. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 6 suplimentar - Proiect de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării obiectivului de 

investiții “REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR. 72, 

STRADA SCARLAT SERGENT NR. 19, SECTOR 5, BUCUREȘTI”. 

Comisia Buget Finanțe, Urbanism, si comisia Educație Tineret și Sport? 
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil la comisia Buget Finanțe, comisia pentru Urbanism și la 

comisia pentru Educație Tineret și Sport. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

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

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

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

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

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă 

(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 4 abțineri (Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), proiectul de hotărâre 

a fost adoptat. 

Domnii consilieri Bîrsan Mihai și Zamfirescu Leonard-Niculae nu și-au 

exprimat votul pentru această hotărâre. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 7 suplimentar - Proiect de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării obiectivului de 

investiții “LUCRĂRI PENTRU REABILITARE CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR. 

271, BD. EROII SANITARI NR. 77, SECTOR 5, BUCUREȘTI”. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil la comisia Buget Finanțe, comisia pentru Urbanism și la 

comisia pentru Educație Tineret și Sport. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

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

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

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă 

(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 4 abțineri (Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona) proiectul de hotărâre 

a fost adoptat.  

Domnii consilieri Bîrsan Mihai și Zamfirescu Leonard-Niculae nu și-au 

exprimat votul pentru această hotărâre. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria  
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Punctul 8 suplimentar - Proiect de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării obiectivului de 

investiții “LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA 

PARADISUL VERDE, STRADA PUCHENI NR. 55, SECTOR 5, 

BUCUREȘTI”. 

Să supunem la vot proiectul de hotărâre. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil la comisia Buget Finanțe, comisia pentru Urbanism și la 

comisia pentru Educație Tineret și Sport. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

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

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

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă 

(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 4 abțineri (Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia-Ramona), proiectul de hotărâre 

a fost adoptat. 

Domnii consilieri Bîrsan Mihai și Zamfirescu Leonard-Niculae nu și-au 

exprimat votul pentru această hotărâre. 

  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dragi colegi, s-a epuizat ordinea de zi, undeva la sfârșitul ordinii de zi 

inițiale era un punct cu discuții. Nu vreau să trecem peste. Dacă mai este ceva de 

zis... 

 

Dl consilier Ioniță George 

Vreau să reamintesc executivului că programul derulat de Agenția pentru 

Mediu, Eficiență Energetică este în plină desfășurare și în timp ce la Brașov 

acoperișurile unităților școlare au început să primească panourile fotovoltaice, 

școlile din Sectorul 5 așteaptă. Nu știu ce așteaptă! Îmi exprim doleanța ca 

executivul nostru să se miște mai repede în acest program ca și școlile noastre să 

beneficieze de acest program... să nu ajungem la termenul... 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Faceți referire la proiectele care s-au votat ... 

 

Din sală 

La Fondul de Mediu face referire. 

 

 Dl consilier Ioniță George 

Da, da. La Fondul de Mediu. Să nu ajungem în termeni depășiți și alte 

probleme de genul acesta. 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumim domnule Ioniță. Mai aveți ceva de spus? 

 

Dl consilier Ioniță George 

Nu, mulțumesc frumos!  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 

Mulțumim și noi! Ședința s-a încheiat, mulțumim de participare. Sărbători 

Fericite! 

Lucrările ședinței se declară închise la ora 14:41. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

                                                   MĂNUC FLORIN 

  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

GĂINĂ MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


