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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 28.12.2021 

          

 Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 6422/24.12.2021.  

       Lucrările ședinței încep la ora 1400.  

         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).  

         Din partea executivului, au participat domnul Viceprimar Melnic Constantin- 

Ion și domnul Secretar General – Mănuc Florin. 

 

Dl viceprimar Melnic Constantin-Ion 

Bună ziua! Eu voi conduce ședința. Domnul primar a trebuit să plece la o 

acțiune urgentă în sector. O să-l rog pe domnul Secretar să facă prezența.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

  Bună ziua!  

1. Agheorghiesei Emil – prezent 

2. Bîrsan Mihai – absent 

3. Cardaș Daniel Constantin – prezent - on-line 

4. Cârlogea George-Cristian – prezent - on-line 

5. Danciu Ioan-Bogdan – prezent 

6. Dimitriu Alexandru-Paul – prezent 

7. Ducuță Alexandru – prezent - on-line 

8. Găină Maria – prezentă 

9. Gorneanu Mihaela – prezentă 

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

11. Iofciu Ion – prezent 

12. Ioniță George – prezent - on-line 

13. Laslo Mihail-Cristian – prezent  

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

15. Matei Ion – prezent 

16. Mălăelea Daniel – prezent - on-line 

17. Melnic Constantin-Ion – prezent 
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18. Naciu Constantin-Vladimir – prezent - on-line 

19. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent 

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

21. Pop Claudia-Ramona – absentă 

22. Roșca Iustinian – prezent - on-line 

23. Șerban Andrei-Bogdan – prezent 

24. Ștefănescu Georgiana-Raluca – prezentă 

25. Țigănuș Marian – prezent - on-line 

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

Sunt prezenți 24 de consilieri și 2 absenți.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bună ziua, dragi colegi! Bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi. 

Așa cum obișnuiesc de fiecare dată, vreau să amintesc că a fost convocată prin 

dispoziția 6422/24.12.2021. Ședința este în sistem hibrid și, după cum arată sala, 

mai mulți colegi au optat pentru participare on-line.  

Prezența deja s-a efectuat și avem o ședință legal constituită.  

Aș dori să-i transmitem la mulți ani colegului nostru Lazarov Alexandru-

Sebastian a cărui zi de naștere este astăzi și totuși participă on-line la ședința de 

consiliu.  

Am să dau citire proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare. Ordinea 

de zi cuprinde două puncte. Ambele puncte sunt inițiate de executiv și sunt 

următoarele.  

Am să citesc proiectele ordinii de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Direcției de Administrare a 

Unităților de Învățământ Sector 5 ca serviciu public de interes local cu 

personalitate juridică;  

2. 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. 

 Acestea fiind punctele de pe ordinea de zi, domnule Secretar vă rog să 

dispuneți votul.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Bună ziua! Pun următoarea problemă: data trecută în ședința ordinară  din 

23.12.2021, am stabilit în mod unanim că aceste proiecte trebuie întoarse și 

aparatul tehnic al primarului să răspundă la observațiile făcute. Pe de-o parte 

observațiile făcute de către grupul PSD, și anume dacă avem buget pentru asta și 

pe de altă parte observațiile făcute de grupul USR-PLUS legate de faptul că nu 

avem un impact bugetar astfel încât să putem vota acest proiect în cunoștință de 
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cauză. Observ că materialele pe care le avem sunt identice cu cele pe care le-am 

primit data trecută, nu este nicio modificare, nu este nicio precizare. V-aș ruga 

frumos să ne explicați. Mulțumesc!  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Trebuie mai întâi să aprobăm ordinea de zi și facem apoi discuții la fiecare 

punct.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Am văzut-o pe doamna venind și am uitat să punctez ce este mai important. 

În momentul în care se adoptă o hotărâre de consiliu local, acea hotărâre este 

obligatorie, chiar dacă pare ciudat, e obligatorie și pentru primar. Am zis că pare 

ciudat, am pus ghilimelele în aer. Avem articolele 198 și 199 din Codul 

Administrativ care vorbesc foarte clar despre caracterul obligatoriu al hotărârilor 

de consiliu local. Observ că acest caracter nu a fost primit și respectat de către 

primar, dat fiind faptul că a doua zi a convocat ședința fără să modifice în niciun 

fel și fără să impună aparatului său să răspundă la întrebările noastre. Acest fapt 

ne va conduce la situația în care vom ataca în instanță și totodată vom depune și 

o plângere penală pentru abuz în serviciu, dacă mergem mai departe cu această 

șaradă, din punctul nostru de vedere. Mulțumesc! Așteptăm răspuns pe partea asta 

legală.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Avem două puncte și... 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Da, dar eu am pus o problemă legată de legalitatea acestei convocări și 

aștept de la domnul Secretar General să îmi răspundă.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Dimitriu, cum discutați dumneavoastră vă spun și eu, ordinea de 

zi are două puncte, dumneavoastră o să aveți obiecțiuni la fiecare dintre puncte.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Doamna președinte, argumentul meu a fost legat de legalitatea acestei 

ordini de zi, legalitatea convocării. Prin urmare, dacă eu am pus această problemă, 

aștept de la persoana care trebuie să acopere partea asta de legalitate, și anume 

Secretarul General, să-mi răspundă și să-mi spună: stimate domnule consilier 

sunteți în eroare pentru că... Eu am invocat ceva, aștept de la domnul Secretar 

General să spună că sunt în eroare și că am greșit, vreau să aflu acest lucru, cum 
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am greșit în momentul în care am spus că este încălcată obligativitatea unei 

hotărâri de consiliu local de către primar. Va semna domnul Secretar General 

hotărârea care se va adopta? Asta mă interesează, că dacă o semnează înseamnă 

că e de acord și că e legală. Să știu unde fac și eu plângerea.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Înțeleg că dumneavoastră doriți să vă confirme domnul Secretar legalitatea 

sau ilegalitatea ordinii de zi. Domnule Secretar aveți ceva de adăugat? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Da, este absolut legală și convocarea și ordinea de zi.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Doar afirmarea legalității reprezintă argumentul? Ok. Mulțumesc.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

        Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, 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, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 5 voturi 

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

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) ordinea de zi a fost aprobată.  

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Aș dori să fac o scurtă precizare, să vină reprezentații din departamentele 

de specialitate la fiecare cele două proiecte, înainte de votarea lor să ne prezinte 

ce s-a modificat în conformitate cu ceea ce am decis în ședința trecută. Repet, 

votul meu este împotrivă. Mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 19 voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată. Proiectul numărul 1 din 

ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Direcției de 

Administrare a Unităților de Învățământ Sector 5 ca serviciu public de interes 

local cu personalitate juridică. 

 

Dl consilier Matei Ion 
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Grupul PSD are de adus un amendament. Intrarea în vigoare a Direcției 

să înceapă cu 1 februarie ca să aibă timp să se organizeze și să fie desemnați 

directorii și directorii adjuncți. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

În loc de 17 ianuarie, să fie 1 februarie. Mulțumim! Mai este altcineva?  

 

Dna director Dobre Violeta 

Sunt pregătită pentru a răspunde la întrebările consilierilor locali de la 

ședința precedentă. Întrebarea domnului Țigănuș legată de buget și funcționarea 

acestei direcții. Răspunsul meu se regăsește chiar în proiectul de hotărâre la 

articolul 4: până la rectificarea bugetului și aprobarea bugetului propriu al 

Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ, cheltuielile vor fi efectuate 

de către Sectorul 5 prin Direcția Economică. Acest lucru a fost avut în vedere 

atunci când s-a scris acest proiect de hotărâre. Dacă va fi aprobat în forma 

prezentată, sigur că această Direcție poate să funcționeze imediat ce 

dumneavoastră hotărâți. 

A doua întrebare a fost adresată de către domnul consilier Dimitriu și se 

referă la numărul de personal. Într-adevăr, Direcția de Învățământ din aparatul 

de specialitate are un număr de 29 de funcționari publici. Pentru înființarea 

Direcției de Învățământ ca și instituție subordonată Consiliului Local a fost 

nevoie, așa cum și dumneavoastră știți de un număr mai mare de personal. Noi 

nu depășim cu niciun post numărul de personal alocat de către Prefectul 

Municipiului București unității administrative, proporțional cu numărul 

populației. Acest număr este stabilit anual de către Prefect. Numărul este 

redistribuit, desființând posturi vacante din cadrul altor departamente din cadrul 

aparatului de specialitate. Vă mulțumesc! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Nu mi-ați răspuns la întrebare, v-ați pus dumneavoastră o problemă și ați 

răspuns la ea, pentru că întrebarea mea și problema pe care am ridicat-o data 

trecută a fost una ce ține de legalitate, și anume că nu avem impactul bugetar. V-

am și explicat atunci, nu știu dacă erați prezentă, dar am explicat foarte clar, și 

hotărârea de consiliu și în procesul verbal pe care ar fi urmat să-l aprobăm (de 

abia aștept să văd cum o să aprobăm acest proces verbal), am indicat texte de 

lege încălcate și ele erau următoarele, avem articolul 136 din Codul 

Administrativ care spune că fiecare hotărâre de consiliu și fiecare raport de 

specialitate trebuie să respecte prevederile privind tehnica legislativă. Avem 

totodată, legea 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară care spune 

foarte clar că trebuie să avem impact bugetar pe fiecare act administrativ adoptat 
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care are un astfel de impact. Avem aici? Știm care este impactul bugetar? Nu, 

pentru că nicăieri în textul rapoartelor de specialitate, respectiv al hotărârii, nu 

avem o prevedere care să spună - pentru a implementa această hotărâre avem 

nevoie de următorul buget. Nu avem așa ceva, nu știm, e mai mult, e mai puțin, 

e la fel. Nu avem de unde să știm. Și acest lucru afectează din punct de vedere al 

legalității, hotărârea, pentru că încalcă, după cum am spus, prevederile legale 

anterior menționate. Prin urmare, vă rog frumos să-mi răspundeți la întrebarea pe 

care am pus-o, nu la alta. Mersi frumos!  

 

Dna director Dobre Violeta 

Nu este domeniul meu de expertiză. Chemați directorul economic.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deși eu mă gândesc, dacă-mi permiteți să îmi exprim părerea, faptul că 

această direcție este înființată în cadrul primăriei, cu cele mai multe…majoritatea 

personalului prin transfer de la alte departamente, să înțelegem cumva că bugetul 

nu suportă o modificare, adică nu ar însemna sume în plus alocate. Bine, poate 

să vedem opinia directorului economic. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Doamna președintă, asta este doar o speculație. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Păi nu, am și spus, o așteptăm pe doamna director economic.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Dacă-mi permiteți să dau la o parte această… 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Nu vă permit să dați la o parte, spuneți-mi părerea dumneavoastră. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Păi nu, argumentată le dau la o parte pentru că avem așa, avem 

organigrama care spune că scade organigrama cu 29 de posturi, exact posturile 

pe care le aveam din fosta direcție și apoi avem o nouă instituție, acest serviciu 

de utilitate publică, de interes local care are 49 de posturi. 

Când spuneți inițial, în momentul care se formează o să fie doar 29 pentru  

că se face această reorganizare, pot să înțeleg, dar eu nu știu dacă în lunile 

următoare nu se fac angajări. 
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Dl viceprimar Melnic Constantin 

Stați o secundă… 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Păi nu, dar dăm mână liberă cuiva care să facă aceste lucruri fără ca noi, 

Consiliul Local, în subordinea căruia urmează să fie acest serviciu, să știm și să 

votăm în consecință. Și repet, este o chestiune de legalitate. 

 

Dl viceprimar Melnic Constantin 

Domnule consilier, încerc să vă lămuresc. Deci, separat de direcția veche 

de învățământ, au apărut niște compartimente noi care sunt necesare. Pe de altă 

parte, această Direcție de Administrare Unități de Învățământ există și în celelalte 

structuri, recte sectoare, ca să vă lămuresc. Referitor la impactul bugetar, m-a 

sunat domnul primar și mi-a comunicat că Organigrama va intra în vigoare după 

aprobarea bugetului, deci după aia va fi operativă… și undeva la sfârșitul lunii 

viitoare vom avea și bugetul aprobat. Mulțumesc. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Vă mulțumesc pentru precizări, cu toată stima și respectul, nu ați răspuns 

problemei ridicate. Una este când devine operațională această structură și că 

avem nevoie de buget pentru asta, sunt de acord, este o chestiune, nu am invocat-

o eu, a invocat-o PSD-ul, dar știu că se poate și fără buget să aprobi ceva și el să 

intre în vigoare ulterior, asta nu-i o problemă. Problema ridicată de mine este 

fundamentală și ține de cum este constituită această structură, iar noi ca organism 

în subordinea căruia urmează să funcționeze această structură, trebuie să știm cât 

va costa când o facem, nu ulterior când aprobăm un buget. 

Prin urmare, revin: nu avem impact bugetar. Chiar dacă impactul era zero, 

trebuia să-mi scrieți în rapoartele de specialitate și în hotărâre, nota de 

fundamentare că nu are impact bugetar negativ, suntem pe zero. Simpla afirmare 

a acestui lucru respecta condiția de legalitate, dar nu ați făcut-o. Prin urmare, 

revin cu aceiași solicitare. Vă rog frumos să retrimitem acest proiect către 

aparatul de specialitate care să întocmească, Doamne-ajută, într-un final, un 

referat de specialitate în condițiile legale, și le-am și indicat, este foarte simplu 

să îl respecte. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aș mai adăuga… în 17.06, în momentul în care am dezbătut cererea către 

Consiliul General…  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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Domnule Roșca, o secundă că avem pe cineva la microfon. 

Dumneavoastră unde ați exprimat dorința să… o secundă dacă vreți să așteptați 

la rând, vă rog. 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Bună ziua! Domnu consilier, doamna Dobre poate să vă confirme. În 

momentul în care la începutul anului avem această organigramă cu toate 

posturile, deci toate posturile sunt bugetate, absolut toate. După cum v-a spus 

doamna director, acum nu înființăm noi posturi. Din anumite direcții, servicii, s-

au luat posturi și s-au băgat în această direcție nou înființată. Posturile respective 

oricum au fost bugetate de la începutul anului, la bani vorbesc. Deci existau bani, 

puteam să facem angajări atunci și nu s-au făcut angajări, dar suma bugetată 

există de la începutul anului în buget, m-ați înțeles? 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Eu v-am înțeles, dar dați-mi voie  să vă răspund. 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Păi, nu știu dacă aveți ce. Din moment ce vă spun că aceste posturi… 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Eu v-am spus așa: din punct de vedere legal există obligația ca în 

referatele de specialitate și în proiectul de hotărâre să se menționeze impactul 

bugetar, să-mi scrie că este zero impactul bugetar, că trebuie să-și asume, și 

atunci este respectată condiția de legalitate. 

  

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Bun, atunci este o greșeală, ok. Eu vă spun doar că aceste posturi sunt 

bugetate. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Eu vă spun ca să stau liniștit, eu nu stau liniștit până când nu se respectă  

prevederile legale. 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Dumneavoastră spuneți că nu s-a scris în referat că nu există niciun impact 

bugetar mai mare… ok. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 
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Să-și asume cineva, să scrie lucrul acesta pentru că pe urmă vine Curtea 

de Conturi și verifică. 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Eu vă spun că toate posturile sunt bugetate, iar doamna director poate să 

vă confirme acest lucru. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Nu vă cred pe cuvânt pentru că nu aveți aplombul necesar, îmi pare rău. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul consilier Roșca, poftiți, vă rog. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Mircea, dacă vrei să rămâi, te rog. Rămâi puțin la microfon. Poți să-mi 

spui de unde postul de director economic pentru această direcție nouă și postul 

de director de achiziții? 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Vine doamna Dobre acum și îți explică. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Voiam să vă readuc aminte că înființăm această societate pentru eficiență 

economică, așa se menționează în procesul verbal al ședinței din iunie. Asta am 

cerut capitalei, pentru asta am primit aprobare, pentru eficiență economică. 

Mulțumesc. 

 

Dna director Dobre Violeta 

Referitor la întrebarea domnului consilier despre postul de director 

economic și celălalt post de director. O unitate administrativ-teritorială are un 

număr de posturi și numărul de funcții de conducere nu trebuie să depășească 

12%. Nu trebuia să desființăm o funcție de director economic să înființăm alta de 

director economic, ci trebuia să respectăm numărul stabilit proporțional cu   

numărul populației , adică, pentru anul 2021, Sectorul 5 are voie să aibă un număr 

de personal de 1232 de posturi, din care, maxim 12% trebuie să fie de conducere. 

Se respectă acest număr și această proporție. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Noi vorbim de un standard, nu de oameni efectiv. Să fim corecți, doamna 

Dobre că așa am făcut și în 17 decembrie anul trecut și am invocat tot felul de 

lucruri standard. Primăria are în jur de 800 de angajați acum, nu 1200, corect? 
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Iar dintre cei 800 nu există un al doilea director economic în cadrul aparatului 

primarului, deci este un post pentru care vom da concurs și nu se transferă. 

Înțelegem argumentul pentru care dumneavoastră vă dăm bază de 

manevră să mergem până la 1200 de persoane, oricum suntem în depășire față de 

alte aparate ale primarilor de sector ale capitalei. Înțelegem dorința de a avea cât 

mai mulți oameni politici sau nepolitici, membru a unui partid sau al altui partid 

angajați la primărie… Dar haideți să vedem eficiența economică, vă rog frumos. 

Dacă nu, dăm anunț, angajăm alte 400 de oameni pentru că legea ne 

permite… dacă asta înseamnă eficiență. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Revenind acum și trec puțin prin spectrul de legalitate la care nu mi s-a 

răspuns…și aștept un răspuns în care să mi se spună nu, greșești domnule 

consilier, nu trebuie să respectăm asta, putem să nu avem impactul bugetar în 

HCL-uri și totul este în regulă, dar acum revenim pe chestiunea de oportunitate 

față de cele spuse de doamna director. Ni se spune așa: noi avem până la 1200 de 

posturi, ceea ce înseamnă că eu pot să mai adaug vreo 20 de posturi în plus față 

de cele pe care le aveam în direcția din cadrul aparatului de specialitate. Ținând 

cont de lucrul acesta, asta înseamnă că vin 20 de posturi, iar acele 20 de posturi 

urmează să se întâmple ce cu ele? Pentru că nu știm fiecare ce valoare are. Una 

este să ai niște posturi libere pe care poți să le ocupi din punct de vedere legal și 

alta este să ai o anumită sumă de bani pe care o împarți în funcție de statutul 

fiecăruia și de banii pe care urmează să-i dai fiecărui salariat. În aceste condiții 

noi vom vota sau suntem puși în fața faptului împlinit să votăm înființarea unei 

structuri care este în subordinea Consiliului Local fără să știm care este impactul 

asupra bugetului. Mulțumesc! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor-Piedone 

Dacă-mi permiteți, doamna președinte. Mă scuzați, am întârziat. V-am 

urmărit ședința online și vă stau la dispoziție, domnilor consilieri, cu toate 

întrebările. Puteți să resetați și să-mi puneți toate întrebările mie personal. Treaba 

este cu bugetul, nu? 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Prima întrebare a fost și a vizat legalitatea. M-am exprimat și ședința 

trecută și am preluat aceste argumente legat de faptul că fiecare hotărâre de 

consiliu local în momentul în care generează costuri, trebuie să conțină un impact 

bugetar și am indicat care sunt prevederile legale. Din păcate, acest proiect nu 

are o astfel de estimare. Am invocat acest aspect în ședința trecută și cu 

unanimitate de voturi, Consiliul Local a adoptat o hotărâre prin care a spus, da, 
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trimitem la aparatul de specialitate al primarului să ne menționeze: că este zero 

impact, că facem economie, că mai trebuie să dăm niște bani ca să eficientizăm, 

dar să avem această mențiune. Am fost foarte fericit prima ședință , prima reușită, 

dar se pare că nu a fost chiar o reușită, au fost niște negocieri pe posturi și acum 

nu este convenit pentru că văd că avem aceiași hotărâre. Adică era și foarte 

simplu, aparatul dumneavoastră de specialitate să vină și să spună, este ok, zero 

impact bugetar. Nu mai aveam argumentul acesta, dar, din păcate, nu l-ați 

potențat. Și trei, față de cele spuse de doamna director, cum poți să spui că este 

ok, avem marja până la 1200 de posturi și prin urmare putem să angajăm… hă 

hă, și nu contează câți bani urmează să dăm. 

Prin urmare, este normal dacă vii cu 20 de posturi, acele posturi să aibă 

un impact bugetar diferit în funcție de locul în care le redirecționezi. Pentru că 

dacă duci către persoane de execuție ai un cost, dacă duci către persoane mai 

calificate, ai un alt cost. Prin urmare, trebuie să știm care este acest impact 

bugetar. Vă mulțumesc, domnule primar! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor-Piedone 

Vă mulțumesc, domnule consilier! Mă bucur că faceți parte din Consiliul 

Local al Sectorului 5, mă bucur că pregătirea dumneavoastră profesională face 

să observe actul de legalitate sau de ilegalitate. Este un câștig pentru consiliu, cât 

și pentru cetățenii sectorului 5, atâta timp cât dumneavoastră faceți o politică în 

interes personal și nu o politică de partid..., am venit în fața dumneavoastră să 

îmi asum proiectul de hotărâre în care sunt inițiator. Acesta are legalitatea 

supunerii spre vot a Consiliului Local. Votul vă aparține, iar executivul îmi 

aparține. Referitor la plângerile penale și dacă ulterior vreți să contestați acest 

proiect, este dreptul dumneavoastră. Prin lege, cum o știți dumneavoastră cel mai 

bine, este și dreptul meu să-mi asum.  

Astăzi îmi asum rentabilitatea Primăriei Sectorului 5 prin eficientizarea și 

economia pe care o facem înființând această structură, și nu s-a înființat prin 

negocieri și alte posturi. Posturile urmează să fie scoase la concurs, cel de director 

general, nu va fi nimic din aparatul propriu, și repet, nu va fi nimic din aparatul 

propriu numit ca director general sau director. Vor fi oameni competenți care să 

rentabilizeze scurgerea de bani publici de peste 20 de ani, fiecare unitate 

administrativă cu personalitate juridică, cum era fiecare școală în parte. Și dau 

un singur exemplu, de la un capac de wc care la o școală costa 2 lei, la o alta 

costa 100 de lei. Reparațiile… fiecare cumpăra ce vrea și de unde vrea. Votați un 

buget la început de an care era cheltuit la bunul plac al directorului școlii și venea 

cu factura la decont spre primărie. Din totalul estimat se va face anual, cel puțin 

aproximativ 30-40 de milioane de lei, doar reglând anumite lucruri.  
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Repet, sunt în fața dumneavoastră să îmi asum, iar votul vă aparține. Orice 

contestație v-o respect, în rest nu am… nu s-a modificat nimic, pentru că aparatul 

de specialitate al primarului, prin direcțiile care au inițiat procesul verbal, nu au 

făcut nicio modificare pentru că nu aveau nimic de modificat. Apreciez 

amendamentul care s-a făcut. Revin, fac o mică paranteză, apreciez 

amendamentul pe care l-a făcut domnul Matei. Uitându-mă în video, la ședința 

de consiliu, am zis: domnule, ok, dreptatea este la mijloc, îmi asum în continuare, 

nu există nimic ilegal, dar pentru buna dumneavoastră conștiință și în interesul 

cetățeanului, să… și v-aș propune un amendament domnilor consilieri, dacă vreți 

să îl aprobați, ca această organigramă să intre în vigoare după ce aprobăm bugetul 

sectorului 5. Atunci vom veni în fața dumneavoastră, cum solicită și domnul 

consilier, pe fiecare capitol, cât ne costă salariatul respectiv și vom avea și 

pregătirea necesară ca până la aprobarea bugetului să știm cât avem nevoie de 

investiții pe școli, să știm cât avem achiziții și utilități din școli. Și atunci venim 

cu un buget întreg, inclusiv cu bugetul pe capitolul de personal. Este 

amendamentul meu și de aici îmi asum acest proiect de hotărâre. 

În rest… da, domnule consilier, nu vă dau eu cuvântul, doamna 

președinte. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Păi, după ce termină domnul primar.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor-Piedone 

Eu am terminat. Mai rămân, poate trebuie să-i răspund domnului 

consilier. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul  

Este de apreciat abilitatea politică a domnului primar și pentru asta trebuie 

felicitat, dar ați pus un pic carul înaintea boilor, ca să zic așa. Dumneavoastră ne-

ați spus, și ați zis așa: faceți un amendament și urmează să intre în vigoare, noua 

organigramă, după ce se aprobă bugetul. Și atunci o să veniți în fața noastră și o 

să ne spuneți și cât costă constituirea acestei noi structuri.  

Păi, cu alte cuvinte, noi constituim în orb o structură, și veniți 

dumneavoastră când trebuie să adoptăm bugetul și ne spuneți: Păi, nu aveți cum 

să nu-mi dați banii ăștia pentru că ați adoptat o hotărâre de consiliu care 

constituie o nouă structură. Trebuie să fie viabilă astfel încât eu să pot să îmi 

desfășor activitatea cu ea. 

Și doi la mână, domnule primar, mulțumindu-vă pentru toată 

disponibilitatea de a-mi răspunde la întrebări, nu mi-ați răspuns la ele. Am 

apreciat foarte mult că ați venit aici, dar nu mi-ați răspuns la ele. Care este 
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motivul, pentru care mă înșel, și o hotărâre a consiliului local nu trebuie să aibă 

impactul bugetar? Pentru că nu îl are. Care este motivul pentru care mă înșel și o 

hotărâre a consiliului local adoptată în unanimitate nu trebuie să fie respectată de 

aparatul primarului? Și care este motivul pentru care mă înșel și atunci când 

vorbiți despre distribuirea a douăzeci de posturi nu-mi spuneți care este valoarea 

acelor douăzeci de posturi pe care le distribuiți din cele 1200?  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Dați-mi voie să vă răspund. Văd că vă place polemica. Mă bucur că a venit 

cineva activ ca să mă poată resuscita și pe mine, din somn.  

Spuneați că apreciați calitățile mele politice, vă mulțumesc! Vreți să 

vorbesc politic? O să vă vorbesc politic.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul  

Eu v-am întrebat tehnic.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Dumneavoastră mi-ați ridicat mingea, trebuie să o dau cu capul.  

Eu nu am intrat în dialog cu dumneavoastră. Puțin respect, vă rog! Vreți 

politic? Ok, jucăm politic.  

Să-mi aduc aminte că nu dumneavoastră, la sectorul 5, sunteți... și nu acuz 

consilierii sectorului 5, partidul dumneavoastră, U.S.R., se pare că ați blocat tot 

în țara asta. Se pare că sunteți contra dezvoltării, sunteți cuiul lui Pepelea. Pepelea 

o să vă bată cuiul și oamenii vor aprecia. Faceți pe fetele mari, ok. Vom vedea 

cine este mare sau mică. Nu-i bai! 

Eu, astăzi, vă spun, ca primar, pentru că nu m-a făcut niciun partid politic, 

m-au făcut cetățenii, contra voinței dumneavoastră, domnilor, în special celor de 

la U.S.R. Le rămân credincios lor și raportat de ce... să vă spun și tehnic de ce ați 

spus că...  

Tot la dumneavoastră este mingea, domnule consilier. Eu pot să vin cu 

bugetul să cumpărăm luna, dumneavoastră îl aprobați sau îl respingeți.  

Ea va intra în vigoare, această organigramă, când voi veți vota bugetul, sau 

veți face amendamente pe buget să nu intre. Și ea nu va intra în funcțiune 

niciodată, dar noi avem nevoie de pregătire. Este perfect legală și așa, și am zis: 

Mi-o asum!. Este părerea dumneavoastră. Sunteți de meserie, ați lucrat în 

instituții publice, respect pentru asta. Sunteți un profesionist, faceți-vă datoria, 

iar cine greșește va suporta.  

Vă mulțumesc! Eu v-aș ruga totuși... asumarea este... nu facem dialog, nu 

facem nimic. Doamna președinte, v-aș ruga să supuneți la vot cu amendamentul... 

Domnilor consilieri, încă o dată vă mulțumesc! Vă urez sărbători fericite, 

la mulți ani și tot ce vă doriți! 

 

La ora 14:37 iese din sala de ședință domnul Primar Popescu Cristian 

Victor Piedone.  



14 

 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumim, domnule primar, pentru lămuriri. Și acum să supunem la vot 

amendamentul. Amendamentul grupului P.S.D., cu 1 februarie. Să intre în 

vigoare cu 1 februarie, adică să decalăm data de 17 ianuarie pentru 1 februarie. 

Domnule secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru amendamentul grupului P.S.D. privind decalarea intrării 

în vigoare a hotărârii cu data de 1 februarie? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 19 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

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

Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

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

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

și 5 voturi împotrivă (Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian), amendamentul a fost 

aprobat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Amendamentul domnului primar, ca hotărârea să intre în vigoare după ce 

se adoptă bugetul. Vă rog, domnule secretar! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 19 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

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

Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

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

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

și 5 voturi împotrivă (Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian), amendamentul a fost 

aprobat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Acum vom supune la vot proiectul de hotărâre cu cele două amendamente 

aprobate.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

înființării Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 5 ca 

serviciu public de interes local cu personalitate juridică? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 19 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină 
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Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

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

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

și 5 voturi împotrivă (Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-

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

fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 19 voturi pentru, proiectul a trecut.  

Punctul 2 - 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.  

În legătură cu acest proiect, avem un amendament depus de domnul 

primar. L-ați primit și dumneavoastră pe e-mail, și dacă l-ați studiat știți despre 

ce este vorba. Îl vom vota după celelalte discuții. Da, domnule Dimitriu, vă rog! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul  

Îmi permit să fac aceleași critici pe care le-am făcut și la primul punct. Și 

doi, aș vrea să îi dau o replică, domnului primar, în sensul că... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul primar nu mai este.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul  

Dar ne ascultă, cu siguranță sau are persoane care o să-i povestească. În 

primul rând, eu nu am venit aici să fac politică și nu am făcut politică când am 

invocat aspectele de nelegalitate. Dumnealui a venit, în schimb, să facă politică 

și exercițiu de imagine, dat fiind faptul că nu mi-a răspuns la nicio întrebare pe 

care le-am spus.  

Prin urmare, în viitor, și inclusiv pe acest proiect, trebuia să rămână, și să 

ne dea explicații și să răspundă (dacă tot a venit lângă mine), concret la întrebări.  

Am pus două probleme de legalitate, nu mi s-a răspuns la niciuna. Singurul 

răspuns asumat a fost: Vă zic eu că este legal. Or să iau de la domnul primar, cu 

titlu de adevăr, că este ceva legal în condițiile în care știm prin ce au trecut foarte 

mulți oameni, din cauza dumnealui, vă spun sincer că nu o să fac lucrul ăsta.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnule Dimitriu, a trecut.  

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Asta este politică deja, nu vă supărați! 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Ați depășit limita! 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, vă rog frumos, are cineva altceva de propus pentru punctul 2? 

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Aș dori să semnalez faptul că nu am primit niciun amendament.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nici Iustin Roșca nu a primit niciun amendament. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

V-ați verificat email-ul, domnule Roșca? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Acum am reverificat și nici nu a fost supus comisiei de buget. Să se știe. 

Nu l-am primit și nu am avut ce să supun comisiei.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

A fost transmis amendamentul odată cu proiectul de ședința de data 

trecută.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Stați un pic, că amendamentul... 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Amendamentul a fost transmis de data trecută când a fost pe ordinea de zi 

la ședința ordinară.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnule secretar, vorbim de un amendament la o ședință încheiată?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Vorbim de un amendament la un proiect care a fost supus dezbaterii în 

ședința trecută. Și a fost retras. Același proiect, același amendament face... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

La ședința aceasta? Mă scuzați! Ni s-a propus, din nou, la ședința aceasta? 

Amendamentul? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Da, bineînțeles! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Putem dovedi asta? Că nu l-am primit! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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O să vi se dovedească. Când o să ne permită tehnica o să vă transmitem 

această dovadă. În zilele următoare.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aș întreba ceilalți lideri de grup: au primit amendamentul acesta în cadrul 

ședinței? Dacă îmi este permis, domnule secretar? Domnule Ducuță, ați primit 

acest amendament? 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnule consilier, așteptați să vi se răspundă din parte secretarului 

general. Nu intrați dumneavoastră... da? O secundă, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

A fost transmis în data de 22.12.2021.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bun! Haideți să supun la vot amendamentul. Dacă nu mai are nimeni... da, 

domnule Dimitriu, vă rog! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul  

Cu privire la acest amendament, fie el este propus acum, fi nu avem cum 

să îl luăm în discuție. De ce spun acest lucru? Gândiți-vă că ați rebăgat, în 

comisiile de specialitate, cele două puncte pe care le avem acum, pe ordinea de 

zi.  

Dacă noi am fi putut, în mod teoretic, deși noi nu putem să luăm două 

proiecte care s-au discutat într-o ședință care a fost închisă.  

Ședință în cadrul căreia noi am hotărât să retrimitem aceste două proiecte 

la aparatul de specialitate pentru altă opinie, în mod evident, nu avem cum să 

ratificăm un astfel de silogism juridic pentru că acea procedură este închisă. Deci, 

nu putem să votăm, acum, un amendament care nu există. Fie este făcut, acum, 

în fața noastră (pot să fiu de acord cu asta), fie este fără amendament. 

Haideți, totuși, să respectăm niște prevederi legale. Nu putem, totuși, să ne 

avântăm să votăm după cum ne taie capul.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnule Agheorghiesei. Poftiți! 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Dragi colegi, eu de la început vreau să vă propun ca aceste ședințe de 

consiliu să nu mai fie dialog între consilierii din sală, președintele de ședință și 

prezidiu, da? Rugămintea mea este: când luăm cuvântul, la un proiect, luăm o 

dată, și spunem toate problemele, și după aceea... nu dialogul ăsta: Nu îmi convine 

aia!, Ba îmi convine aia!. Sunt consilier de 24 de ani de zile, 6 mandate și  așa 

ceva n-am văzut.  
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Și doamna președinte, aveți un rol foarte important să dați cuvântul o dată, 

de două ori, dar nu de zece ori. Rugămintea mea, amendamentul care a fost 

prezentat de secretarul general al primăriei, eu îl mai supun încă o dată la vot.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am verificat adresa de e-mail și este posibil să fi primit un amendament pe 

22 decembrie, însă convocarea pentru această ședință a avut loc în 24 decembrie, 

ulterior, moment în care puteau veni amendamente pentru proiectele de pe ordinea 

de zi. Reiterez, nu am primit niciun amendament, începând cu data convocării 

ședinței din 24 decembrie până la data curentă pe adresa de e-mail a consiliului. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Roșca, am înțeles. Ca să nu mai existe dubii, am să dau citire 

amendamentului, în momentul acesta, după care o să-l supunem la vot. Sunteți de 

acord, da? 

 

Din sală 

Da. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Cu legalitatea suntem tot timpul de acord. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Fără dialog, domnul Dimitriu! Înțeleg că vreți neapărat să… 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

V-am răspuns. Sunt de acord. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

În acest amendament avem o comparație între textul original și textul 

modificat. Am să dau citire mai întâi textului original și apoi ce modificări au 

survenit. Toate aceste puncte se regăsesc în textul modificat, la Anexa 3, pagina 

49 din R.O.F. Ele sunt alocate Serviciului de Investiții. Sunt aceleași puncte, doar 

că am să le mai citeasc odată ca să nu existe dubii. 

 

Amendament 

          La proiectul de hotărâre ,,Privind modificarea organigramei, a statului de 

funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 5. 

Serviciul Investiții 
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1. Identifică și inventariază, în vederea includerii în programele anuale de 

reabilitare termică, toate blocurile de locuințe-condominii; 

2. Înștiințează asociațiile de proprietari privind înscrierea în programul 

local de reabilitare termică; 

3. Include în baza de date și întocmește listele de priorități cu asociațiile de 

proprietari care au depus dosarele pentru reabilitare termică; 

4. Asigură urmărirea întocmirii și semnării contractelor de mandat cu 

asociațiile de proprietari din clădirile de locuit nominalizate în programele anuale, 

în vederea continuării acțiunilor privind executarea lucrărilor de reabilitare 

termică; 

5. Asigură obținerea din partea asociațiilor de proprietari a hotărârii 

adunării generale, privind acceptul de a include clădirea în programul de 

reabilitare termică și întocmirea dosarelor în vederea promovării lucrărilor; 

6. Notifică asociațiile de proprietari, aducându-le la cunoștință condițiile de 

eligibilitate și criteriile de selecție, etapele de intervenții, costul estimat al 

reabilitării termice, condițiile de rambursare a costurilor care revin asociației și 

modul de finanțare a lucrărilor, în condițiile legislației în vigoare; 

7. Acordă în permanență consultanță în problemele de servicii publice 

gospodărești tuturor solicitanților și urmărește soluționarea problemelor ridicate 

de aceștia. 

 

Tot în acest Amendament avem și motivația modificărilor propuse și 

anume: 

Întrucât cea mai mare parte a lucrărilor de reabilitare termică sunt deja 

urmărite de Serviciul de Investiții urmare R.O.F. aprobat prin H.C.L. nr. 

110/17.06.2021, consider oportun, în vederea bunei gestionări a acestei activități 

ca toate lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a 

blocurilor de locuințe precum și etapele necesare realizării lucrărilor, modul de 

finanțare a acestora și obligațiile și răspunderile autorităților administrației 

publice și asociațiilor de proprietari prevăzute de O.U.G. nr. 18/2009 privind 

creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe să se transfere de la 

Serviciul Identificare și Stabilire Lucrări Edilitare din cadrul Direcției Generale 

de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 la Serviciul de 

Investiții din cadrul Direcției Generale de Achiziții și Investiții-Direcția de 

Investiții. Semnează, Primar, Popescu Cristian-Victor Piedone. 

Acesta a fost Amendamentul. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am și eu o intervenție pe amendament, dacă se poate? 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, vă rog! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

    Înțeleg că acest amendament nu are nicio legătură cu desființarea Direcției 

de Învățământ, din ce mi-ați citit dumneavoastră. Și, vă mulțumesc pentru 

informare. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Suntem la proiectul numărul 2, domnul Roșca. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aș vrea să ne uităm puțin la actul propus și să vedem dacă din partea 

Direcției de Investiții, avem un referat de aprobare a acestor modificări. Este 

important că, am înțeles, investim, investim, dar Direcția de Investiții și-a spus 

cuvântul în acest proiect, în acest amendament? Eu, uitându -mă pe ce ne-ați trimis 

dumneavoastră, avem doar din partea doamnei Dobre Violeta de la H.R. și din 

partea domnului Primar, rapoarte de specialitate, nimic de la Investiții. 

Amendamentul se referă la cu totul altceva, față de transferul personalului de la 

Direcția de Învățământ către societatea pe care… 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Roșca, am trecut de punctul numărul 1. Nu înțeleg ce spuneți 

dumneavoastră, acum, în legătură cu acest amendament. Dumneavoastră puteți să 

spuneți că nu ați regăsit Avizul departamentului tehnic. Nu? Asta vreți să spuneți? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Amendamentul acesta are legătură cu investițiile, către asociațiile de 

locatari, către diverse, nu către învățământ. Iar, rapoarte de specialitate nu am 

găsit la acest proiect, de la Direcția de Investiții. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dumneavoastră nu ați găsit raportul de specialitate de la Direcția de 

Investiții. Doamna director, vă rog! 

 

Dna director Dobre Violeta 

Amendamentul se referă la Anexa 3 a Proiectului de hotărâre - 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al 

Primarului, acum discutăm despre aparatul de specialitate al primarului și este 

vorba de… nu despre școli, am trecut la celălalt punct de pe ordinea de zi și 
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Amendamentul se referă la trecerea unor atribuții de la Direcția de Identificare și 

Stabilire Lucrări Edilitare la Direcția de Investiții a aparatului de specialitate a 

primarului. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Deci, nu era necesar raport din parte Direcției de Investiții, pentru 

modificarea acestui regulament. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Nu, nu avem un astfel de raport. O să revin exact la ce spunea domnul 

consilier Roșca. Data trecută, în momentul în care am trimis către aparatul de 

specialitate aceste două puncte, le-am spus că le trimitem împreună, pentru că ele 

au legătură unul cu altul. Ceea ce spune domnul Roșca este perfect întemeiat. El 

a pornit acest proiect de modificare a organigramei, doar pentru a putea 

implementa celălalt proiect, pentru că se făceau niște modificări în aparatul de 

specialitate a primarului și evident că ele trebuiau reflectate într-o modificare de 

R.O.F. și de Organigramă. Acum avem un amendament, care vine și modifică alte 

lucruri, care nu au legătură cu proiectul inițial, iar domnul Roșca pune întrebarea 

de bun simț, dacă vii și modifici niște atribuții ale unui compartiment, serviciu, 

direcții, fără ca direcția aceea să-și spună punctul de vedere în mod evident este o 

problemă de legalitate. Și atunci vin și vă întreb, domnule Secretar General, este 

legal să se supună la vot un Amendament cu privire la un proiectul de H.CL, care 

vizează cu totul altceva decât ceea ce a avut în vedere aparatul de specialitate și 

să se modifice atribuții ale aparatului tehnic, fără ca acel aparat tehnic să-și spună 

părerea? Vă mulțumesc!   

 

Dna director Dobre Violeta 

Este perfect legal. Regulamentul îl aprobați dumneavoastră, acesta reflectă 

atribuțiile din lege ale aparatului de specialitate, în ansamblul lui. Salariații vor 

lua la cunoștință de aceste… salariații de la investiții, că despre ei puneați 

dumneavoastră întrebarea, vor lua la cunoștință, prin fișa postului, de noile 

modificări. Acesta este circuitul firesc al documentelor. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnul Agheorghiesei! 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Eu am făcut o propunere. Rugămintea mea este - eu am făcut o propunere 

și vă rog să supuneți la vot propunerea și să terminăm odată dialogul acesta din 

sală cu prezidiul. Domnul Secretar, vă rog! 
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Amendamentul domnului Agheorghiesei?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Nu, amendamentul domnului primar. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vă rog frumos să nu desconsiderați propunerea domnului consilier 

Agheorghiesei! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 18 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, Șerban Andrei-Bogdan, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Iofciu Ion) și 5 voturi împotrivă (Dimitriu 

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

Vladimir și Roșca Iustinian), amendamentul a fost aprobat. 

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

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 2 - Pentru proiectul 2, avizul comisiilor, domnul secretar? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 și Comisia 8- aviz favorabil. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Comisia Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități 

economice-aviz favorabil, precum și Comisia pentru Resurse umane, protecție 

socială-aviz favorabil. Supunem la vot proiectul numărul 2 cu amendament- 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții 

și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 5. Vă rog, domnul secretar! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 17 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

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

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

Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea 

Daniel și Iofciu Ion) și 5 voturi împotrivă (Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță 

George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian), 

proiectul de hotărâre cu tot cu amendament a fost adoptat. 

Domnul consilier Ducuță Alexandru și domnul consilier Zamfirescu 

Leonard-Niculae nu și-au exprimat votul. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Acestea au fost proiectele de pe ordinea de zi. Mai avem și discuții, dacă 

vrea cineva? Dacă nu, mulțumim pentru participare! 

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1351.  

 

Dl Viceprimar Melnic Constantin Ion 

Stimați colegi, în cazul în care nu ne mai vedem anul acesta, vă doresc un 

An nou mai bun și plin de bucurii și de realizare a tuturor dorințelor. Vă 

mulțumesc! 
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