
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

  

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare  

a Consiliului Local Sector 5 din data de 31.01.2022 

          

 Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 181/25.01.2022. 

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 Primar Popescu Cristian Victor 

Pieone și domnul Secretar General – Mănuc Florin. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

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

31.01.2022, convocată prin dispoziția nr. 181/25.01.2022. Ședința se desfășoară în 

sistem hibrid, așa cum a fost anunțată.  

S-au îndeplinit prevederile legale: au fost difuzate materialele aferente ordinii 

de zi.  

Din partea executivului, participă domnul Primar Popescu Cristian Victor 

Piedone. 

Acestea fiind spuse, domnul secretar, vă rog să faceți prezența prin apel 

nominal.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

  Bună ziua!  

1. Agheorghiesei Emil – prezent 

2. Bîrsan Mihai – absent 

3. Cardaș Daniel Constantin – prezent  

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

5. Danciu Ioan-Bogdan – prezent 

6. Dimitriu Alexandru-Paul – prezent 

7. Ducuță Alexandru – prezent  

8. Găină Maria – prezentă 



2 

 

9. Gorneanu Mihaela – prezentă 

10. Ilie Cătălin-Andrei – prezent  

11. Iofciu Ion – absent 

12. Ioniță George – prezent  

13. Laslo Mihail-Cristian – prezent  

14. Lazarov Alexandru-Sebastian – prezent 

15. Matei Ion – prezent 

16. Mălăelea Daniel – prezent  

17. Melnic Constantin-Ion – prezent 

18. Naciu Constantin-Vladimir – prezent  

19. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent 

20. Ploscaru George-Alexandru – prezent 

21. Pop Claudia-Ramona – presentă - on-line 

22. Roșca Iustinian – prezent  

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 

Cu 24 de consilieri prezenți ședința este legal constituită.  

Am să dau citire proiectului ordinii de zi a ședinței: 

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

23.12.2021; 

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

de 28.12.2021; 

3. Proces verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului 

Local Sector 5 din data de 20.01.2022; 

4. Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către domnul 

Burlacu Oleg, supleant pe lista Partidului Național Liberal; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Primăriei Sectorului 5 al 

Municipiului București din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală 

„Împreună dezvoltăm Sectorul 5”; 
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții, 

a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Grilei de salarizare ale 

Administrației Piețelor Sector 5; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local sector 

5 nr. 139/08.07.2019 privind închirierea spațiilor comerciale administrate de către 

Administrația Piețelor Sector 5; 

8. Proiect de hotărâre privind unele măsuri de sporire a gradului de siguranță 

rutieră în proximitatea parcurilor, grădinilor publice, locurilor de joacă și a 

unităților de învățământ preuniversitar, din Sectorul 5 al municipiului București; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției “Realizarea de spații de 

joacă incluzive prin amplasarea de echipamente de joacă universale sau incluzive 

accesibile copiilor cu dizabilități, cât și celor fără dizabilități, în parcurile și 

spațiile verzi și în locurile de joacă din Sectorul 5 București, aflate în proprietatea 

Municipiului București și administrarea Primăriei Sector 5”; 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea și responsabilizarea factorilor de 

conducere din cadrul societăților aflate în subordinea Consiliului Local Sector 5 

și serviciilor/direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 5, în vederea remedierii deficiențelor constatate prin Procesul-verbal 

de control al I.S.U. B-IF nr. 128769/17.12.2021; 

     Discuții. 

 

Ordinea de zi a fost completată cu un punct suplimentar. Am să-l citesc și pe 

acesta și după aceea trecem la vot.  

1. Proiect de hotărâre privind demararea, implementarea și sustenabilitatea 

proiectului “Administrație inteligentă în contextul digitalizării” în vederea 

finanțării acestuia prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Doamna președinte, dacă îmi permiteți. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vă rog! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
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Executivul vrea să retragă de pe ordinea de zi proiectul nr. 6 - Proiect de 

hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții, a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Grilei de salarizare ale 

Administrației Piețelor Sector 5. Care implică schimbarea salarială. Știm că salariile 

au fost plafonate și nu avem cum să inițiem această hotărâre.  

  Retragem și proiectul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii 

Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București din cadrul Asociației Grupul de 

Acțiune Locală „Împreună dezvoltăm Sectorul 5”, dar este retras doar pentru studiu 

și o mai bună informare a dumneavoastră. Corpul de Control vă va pune la dispoziție, 

în zilele următoare, ca să știți și să aveți la cunoștință... să votați în cunoștință de 

cauză pentru că, zilele trecute D.I.I.C.O.T. ne-a solicitat mai multe detalii despre 

activitatea G.A.L. Și aceste detalii vă vor fi transmise și dumneavoastră, cu mai 

multe detalii, de la Corpul de Control, pentru ședința următoare.  

Deci, punctele 5 și 6 le voi retrage de pe ordinea de zi.   

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, mulțumim! Vom vota punctul de pe ordinea de zi suplimentară. Domnul 

secretar, vă rog! 

La ora 1407 intră în sistem de videoconferință-prin mijloace electronice (on 

line) domnul consilier Bîrsan Mihai – prezenți 25 de consilieri locali.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru ordinea de zi suplimentară? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 24 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, 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 și Zamfirescu Leonard-Niculae), 

ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.  

Domnul consilier Țigănuș Marian nu și-a exprimat votul.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

O întrebare tehnică, dacă îmi permiteți, doamna președinte.  
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vă rog! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Secretariatul a pus la dispoziția Decizia Curții de Conturi privind Economat? 

 

Din sală 

Acum. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Până la următoarea ședință veți primi, dar să dați și pe e-mail celor care sunt 

on-line, iar la ședința următoare, unde vom avea discuții mai ample pe acest subiect 

vă vom pune la dispoziție și procesul-verbal. Vă mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Supunem la vot ordinea de zi, în totalitate, inclusiv ordinea de zi suplimentară, 

fără punctele 5 și 6, care au fost retrase.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 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, Ioniță 

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

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

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

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

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

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 1 - Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 23.12.2021.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 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, 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), procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 

5 din data de 23.12.2021 a fost aprobat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 2 - Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Sector 5 din data de 28.12.2021.  

 

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, Dimitriu Alexandru-

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

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

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

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

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

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

Sector 5 din data de 28.12.2021 a fost aprobat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 3 - Proces verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 20.01.2022.  

 

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, Dimitriu Alexandru-
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Paul, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță 

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

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

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

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

Leonard-Niculae), procesul verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, 

a Consiliului Local Sector 5 din data de 20.01.2022 a fost aprobat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către 

domnul Burlacu Oleg, supleant pe lista Partidului Național Liberal.  

 
Domnul Burlacu Oleg depune jurământul așa cum este prevăzut în Codul 

Administrativ. Din acest moment în ședință sunt 26 de consilieri din totalul de 27. 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Felicitări, Oleg! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Felicitări și bine ați venit în echipa consilierilor! Punctele 5 și 6 au fost retrase, 

urmează Proiectul 7 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local sector 5 nr. 139/08.07.2019 privind închirierea spațiilor 

comerciale administrate de către Administrația Piețelor Sector 5.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnul director, veniți și dați detaliile suplimentare și informați consiliul, vă 

rog! 

 

Dl director Iliescu Valentin 

Bună ziua! Situația în piață, din punct de vedere al comerțului a scăzut foarte 

mult, coroborat cu situația națională din punct de vedere al sănătății. Toate spațiile 

comerciale pe care noi le-am închiriat, au funcționat începând cu 18 noiembrie. Din 

păcate, vânzarea nu a fost așa cum au așteptat-o comercianții respectivi. Chiria foarte 

mare a fost majorată în 2019 de la 20 euro/m2 la 30 euro/m2. Am făcut această 
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solicitare către dumneavoastră, în urma unui studiu, pe care la rândul meu l-am cerut 

unei firme de evaluare, respectiv doamna inginer Marinescu Gabriela, care mi-a 

transmis acest raport. Nu știu dacă dumneavoastră îl aveți, prin care dânsa ne 

menționează, chiar sub semnătură și ștampilă, că valoarea unei chirii unitare în zonă 

este de 18 euro/m2. Noi am mers pe principiul: decât să plece oamenii și să nu mai 

avem nici un chiriaș, să nu mai încasăm nimic… După cum bine știți noi autofinanțăm, 

banii ni-i luăm din ceea ce se vinde în piață și din chirii. Am mers pe principiul: decât 

să nu iau nimic, mai bine iau mai puțin, ca și chirie. De aceea, am și făcut acest raport. 

Coroborat cu cererile pe care domnii care au închiriat acele spații, mi le-au adus la 

birou, din păcate am omis să fac niște copii să vi le prezint, dar vă stau la dispoziție. 

Absolut toți comercianții din piață au solicitări de diminuare a chiriei, pentru că nu 

mai fac față. Au făcut investiții foarte mari în acele spații, efectiv le-au renovat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bun, acesta este răspunsul dumneavoastră. Doamna Ștefănescu, vă rog! 

 

Dna consilier Ștefănescu Georgiana-Raluca 

Dacă în afară de studiul ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor 

Autorizați din Romania), ați mai luat în calcul și alte motive care au dus la scăderea 

prețului. Și dacă se face licitație pentru spațiile respective? 

 

Dl director Iliescu Valentin 

În mod normal, nu ar mai trebui să reluăm procedura de licitație, putem să facem 

un act adițional prin care, efectiv, le prelungim, conform hotărârii consiliului local. 

Putem face și altă procedură de licitație, dar… Sunt investiți niște bani în magazinele 

acelea și... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, deci numai referatul pe care l-ați primit a stat la bază… 

 

Dl director Iliescu Valentin 

Da. Și tot timpul în zona aceea, aceasta a fost valoarea chiriei. Niciodată nu s-a 

depășit 20 euro/m2. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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Domnul consilier Roșca, vă rog! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnul Iliescu, dați-mi voie să vorbim despre autorizația acestor spații, în 

primul rând. Profit de ocazie, pentru că ne întâlnim foarte rar, să vă readuc aminte că 

în luna martie 2021, am făcut o solicitare către Administrația Piețelor, prin care am 

solicitat documente care au stat la baza închirierii și licitațiilor pe care le-ați organizat.  

Mi-ați răspuns în luna august că mai aveți nevoie de ceva timp pentru a-mi furniza o 

copie a acestor documente și suntem la un an distanță și nu le-am primit. Așadar, să 

discutăm astăzi despre renegociere, licitație sau nu, sau diminuarea unor costuri în 

care noi nu știm că acele spații sunt autorizate și pot funcționa. Cred că ne cereți să 

încălcăm legea. Și atunci prima întrebare, și am să vă rog să-mi răspundeți direct: are 

Piața Rahova autorizație de funcționare și Administrația Piețelor poate închiria legal 

spațiile comerciale de acolo? 

 

Dl director Iliescu Valentin 

Sunt depuse toate documentele pentru obținerea autorizației de funcționare, în 

ceea ce privește funcționarea spațiilor, spațiile nu au nicio legătură cu zona care s-a 

modernizat în piață. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Piața nu are autorizație de funcționare? 

 

Dl director Iliescu Valentin 

Are documentele depuse pentru obținerea autorizației de funcționare. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Și eu cumpăr bilet la loto, asta nu înseamnă că voi câștiga, dar îmi pun în joc 

șansa. Ok! Înțeleg că nu avem autorizație în piață, în acest moment. Domnul Iliescu 

mi-a răspuns foarte clar că piața nu are autorizație în momentul acesta, că este în curs 

de avizare este altceva. Bun! Atunci răspundeți: în piață au autorizații în momentul 

acesta? Răspundeți, vă rog! 

 

Dl director Iliescu Valentin 
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Domnul consilier, eu vă răspund același lucru: avem documentele depuse pentru 

obținerea autorizației de funcționare. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vi s-a răspuns, domnul Roșca! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am înțeles! Mi s-a răspuns! Spuneți că au investit acești oameni de afaceri care 

au închiriat spațiu acolo și din acest motiv se dorește o diminuare a prețului la un preț  

stabilit arbitrar de o singură unitate, de un singur expert ANEVAR (Asociația 

Națională a Evaluatorilor Autorizați din Romania). Înțeleg! Credeți că este cea mai 

bună variantă într-o economie de piață? Să reducem la 18 euro sau 20 euro, cum 

propuneți dumneavoastră pe chirie? 

 

Dl director Iliescu Valentin 

Domnul consilier, varianta a doua este să plece. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am înțeles. 

 

Dl director Iliescu Valentin 

Și rămân spațiile goale. Așa cum am spus, prefer să iau 18 euro/m2, decât să nu 

iau nimic. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnul Naciu, vă rog! 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Bună ziua! Am și eu o întrebare: care este mecanismul tranzitoriu în situația 

aceasta, pentru că, de exemplu, există mai multe contracte, fiecare încheiat cu câte un 

operator economic. Fiecare dintre ele reprezintă o asumare pe o anumită perioadă. 

Dacă, de exemplu, X-SRL are contract încheiat pentru 30 de euro, până la anul. Ce se 

întâmplă cu perioada asta? Care este mecanismul de trecere de la 30 la 18, în condițiile 

în care el deja… operatorul economic despre care vorbeam, am dat exemplu teoretic, 
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are deja un contract și are deja obligații asumate, la 30 de euro. Și există X1, X2,… 

până la câți operatori economici sunt, fiecare cu perioada lui. Mulțumesc! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnul Naciu, vă răspund eu, direct! Într-adevăr, să știți că nu se poate trece de 

la 30 la 18, decât cu licitații pe noile spații. Dumneavoastră veți hotărî doar dacă 

reducem această chirie, iar cei care vor să beneficieze, ori păstrează pe cei… în baza 

contractului licitat pe acei 30 de euro, ori se aliniază, din nou, la o nouă licitație 

publică. Pornind de la ce, dacă vom vota astăzi, acei 20 de euro sau câți veți stabili 

dumneavoastră, 18 euro. 

 

Dl director Iliescu Valentin 

 Suma minimă de la care pornește licitația. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu. Este interzis, domnule Iliescu, să faceți un act adițional. Dacă dorește cineva 

să-și scadă chiria, participă din nou la licitație. 

 

Dl director Iliescu Valentin 

Sigur, domnule primar. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

La vot puteți să faceți acest amendament, domnilor consilieri. Retras nu se mai 

poate, abținerea e la dumneavoastră și repus pe ordinea de zi. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Se poate retrage. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Se putea retrage la începutul ședinței. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Votăm amânarea proiectului. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 
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Amânarea proiectului pentru ședința următoare.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Melnic Constantin-Ion, 

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

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

Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, 

Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 139/08.07.2019 privind 

închirierea spațiilor comerciale administrate de către Administrația Piețelor 

Sector 5 a fost amânat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind unele măsuri de sporire a gradului 

de siguranță rutieră în proximitatea parcurilor, grădinilor publice, locurilor de 

joacă și a unităților de învățământ preuniversitar, din Sectorul 5 al municipiului 

București. Domnul secretar, avizul comisiilor, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Proiectul este inițiat de domnul consilier Naciu Constantin Vladimir. Avizele 

comisiilor sunt favorabile! 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Naciu are și un amendament. 

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

În legătură cu acest proiect și cu amendamentul pe care l-am propus... proiect 

de hotărâre privind unele măsuri de sporire a gradului de siguranță rutieră în 

proximitatea parcurilor, grădinilor publice, locurilor de joacă, pe de-o parte, și a 

unităților de învățământ preuniversitar, din Sectorul 5 al municipiului București, 

pe de altă parte. În ceea ce privește drumurile, aleile și străzile aflate în administrarea 
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Consiliului Local Sector 5, nu a administrației străzilor din cadrul Primăriei 

Capitalei. Acest proiect are rolul de a face vizibile, prin anumite modalități 

exemplificate, explicate în cadrul său, trecerile de pietoni aflate la o distanță de 

maxim 300 metri de locul de joacă. Școli - înțelegându-se până la liceu, astfel încât 

să crească siguranța rutieră în aceste locuri frecventate de copii.  

Prin rapoartele de specialitate primite de la Direcția Generală Juridică și 

Direcția de Administrare a Domeniului Public, mi s-au adus în atenție anumite 

aspecte pe care le-am remediat prin amendamentele pe care le-am propus. 

Amendamentele par simple la prima vedere, fapt pentru care am și reprezentat forma 

care ar urma să intre în vigoare.  

Practic, ceea ce mi s-a transmis prin rapoartele de specialitate ale Direcției 

Generale Juridică și ale Direcției de Administrare a Domeniului Public, există niște 

erori materiale pe care le-am îndreptat, respectiv au trecut acolo actele normative și 

normele incidente care îmi scăpaseră din forma inițială, și prin amendamente am 

trecut formalitățile pe care trebuie să le îndeplinim în raport cu Brigada rutieră din 

cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.  

Nu o prevăzusem, este o formalitate. Ne trebuie acord din partea brigăzii 

rutiere și avizele comisiei tehnice de circulație în baza hotărârii Consiliului General 

al Municipiului București, nr. 254 din 2008.  

Vreau să fac o ultimă precizare în legătură cu acest proiect. Mi s-a transmis că 

ar exista o oarecare suprapunere între acest proiect și cel adoptat de către Consiliul 

General al Municipiului București, anul trecut, prin hotărârea numărul 139. Nu este 

nicio suprapunere,  hotărârea 139 prevede o supraînălțare a acestor locuri și exclusiv, 

în ceea ce privește străzile care se află în administrarea Primăriei Capitalei, nu și cele 

ale noastre și doar în ceea ce privește unitățile de învățământ, nu și locurile de joacă, 

în sensul expus acolo, prin supraînălțare. Ceea ce propun eu, este în principal să 

marcăm cu niște marcaje specifice care să dea o impresie, o imagine, o reprezentare 

vizuală a unei treceri de pietoni tridimensională, astfel încât șoferii, conducătorii 

auto să micșoreze viteza în locurile acestea, în preajma trecerilor de pietoni din 

preajma locurilor frecventate de copii. Mulțumesc!  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Haideți să supunem la vot amendamentul!  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Melnic Constantin-Ion, 

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

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

Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, 

Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae). 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul nr. 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției “Realizarea 

de spații de joacă incluzive prin amplasarea de echipamente de joacă universale 

sau incluzive accesibile copiilor cu dizabilități, cât și celor fără dizabilități, în 

parcurile și spațiile verzi și în locurile de joacă din Sectorul 5 București, aflate în 

proprietatea Municipiului București și administrarea Primăriei Sector 5”. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Comisiile au aviz favorabil.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bună ziua. Am un amendament care ține mai mult de formă și fiind în această 

fază trebuie să-l trecem ca amendament, eliminând de peste tot din text și spațiile 

verzi. A nu se înțelege că vrem să construim pe alte spații verzi, ci le păstrăm 

integrale. Rămân locuri de joacă și parcuri! Atât! Este singurul amendament, 

înlocuim expresia în parcuri și spații verzi și locuri de joacă cu în parcuri și locuri 

de joacă. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Melnic Constantin-Ion, 
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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), amendamentul pentru punctul 9 

al ordinii de zi a fost aprobat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vom supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Punctul nr. 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției “Realizarea 

de spații de joacă incluzive prin amplasarea de echipamente de joacă universale 

sau incluzive accesibile copiilor cu dizabilități, cât și celor fără dizabilități, în 

parcurile și spațiile verzi și în locurile de joacă din Sectorul 5 București, aflate în 

proprietatea Municipiului București și administrarea Primăriei Sector 5”. 

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Melnic Constantin-Ion, 

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

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

Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, 

Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre cu tot cu 

amendament a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul nr. 10: Proiect de hotărâre privind desemnarea și responsabilizarea 

factorilor de conducere din cadrul societăților aflate în subordinea Consiliului 

Local Sector 5 și serviciilor/direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 5, în vederea remedierii deficiențelor constatate prin 

Procesul-verbal de control al I.S.U. B-IF nr. 128769/17.12.2021.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei, favorabil!  
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Melnic Constantin-Ion, 

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

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

Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, 

Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Am să pregătesc pentru ședința următoare un proiect similar privind 

responsabilitatea aparatului propriu și a descentralizatelor raportat la deciziile  Curții 

de Conturi. Să întărim răspunderea aparatului de specialitate prin hotărârea 

dumneavoastră, a Consiliului Local, de a duce la îndeplinire în termen, măsurile ce 

se au impuse de către Curtea de Conturi. Este o măsură suplimentară, iar 

nerespectarea funcționarului a unei hotărâri de Consiliu, va atrage și mai tare 

responsabilitatea sau disponibilizarea lui din aparatul propriu al primarului sau a 

descentralizatelor.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Trecem la ordinea de zi suplimentară!  

 Punctul 1 suplimentar - Proiect de hotărâre privind demararea, 

implementarea și sustenabilitatea proiectului “Administrație inteligentă în 

contextul digitalizării” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele comisiilor, favorabile. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Melnic Constantin-Ion, 
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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 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. Acesta a fost ultimul proiect de pe 

ordinea de zi. Dacă mai există vreo intervenție... Dacă nu, mulțumim pentru 

participare. Ședința s-a terminat! O zi bună! 

 

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 1437. 

 

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

                                                   MĂNUC FLORIN 
 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

GĂINĂ MARIA 

 


