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PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Sector 5 

din data de 28.02.2022 

          

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția 

înregistrată cu nr. 918/28.02.2022.  

Lucrările ședinței încep la ora 1640.  

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.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bună ziua! 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

pe anul 2022 al Consiliului Local Sector 5. 

  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnilor consilieri, cei care sunteți în online, vă anunț că în urma 

dezbaterilor cu reprezentanții dumneavoastră din formațiunile politice aflate în 

sală, s-a luat hotărârea să amânăm ședința pentru miercuri, pentru a face 

amendamente exact la această rectificare de buget privind ajutorul către Ucraina. 

Fiecare grup să vină cu amendamente, cum propune să fie cheltuiți acești bani. O 

să trebuiască să facem prezența pentru că s-a transmis convocatorul ședinței și 

această ședință se amână pentru miercuri, ora 1500. Deci, acum vom face prezența 

iar cei prezenți vă vor informa, pe cei din online, ce s-a discutat și ce trebuie făcut 

ca să fim în legalitate ... Au avut dreptate, ne-am grăbit puțin, dar eroarea 

materială se va îndrepta, să fim cu toții în legalitate. Vă mulțumesc pentru sprijin, 

vă mulțumesc pentru inițiativă, vă mulțumesc pentru gândurile bune date către 

semenii noștri, pentru că fiecare dintre noi n-am fi vrut să avem un oraș asediat.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dau cuvântul domnului Secretar General să facă prezența consilierilor. 
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Bună ziua!  
 

1. Agheorghiesei Emil - absent 

2. Bîrsan Mihai – absent 

3. Burlacu Oleg – prezent 

4. Cardaș Daniel Constantin - prezent 

5. Cârlogea George-Cristian - absent 

6. Danciu Ioan-Bogdan - prezent 

7. Ducuță Alexandru - prezent 

8. Găină Maria - prezentă 

9. Gorneanu Mihaela - prezentă 

10.  Ioniță George – prezent 

11.  Ilie Cătălin Andrei - prezent 

12.  Iofciu Ion - absent 

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.  Pop Claudia-Ramona - absentă 

21.  Ploscaru George-Alexandru - prezent 

22.  Roșca Iustinian - prezent 

23.  Șerban Andrei-Bogdan - prezent 

24.  Ștefănescu Georgiana-Raluca - prezent  

25.  Dimitriu Alexandru Paul - prezent 

26.  Țigănuș Marian - prezent 

27.  Zamfirescu Leonard-Niculae – absent 

 

Sunt prezenți 21 de consilieri locali și 6 absenți. 
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Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

 

Executivul retrage de pe ordinea de zi proiectul de rectificare, revenim 

miercuri cu completarea și amendamentele pe care le aștept de la dumneavoastră 

în cursul zilei de mâine să le putem cuprinde în proiectul de hotărâre.  

Vă mulțumesc! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Declar ședința închisă la ora 1645, mulțumim pentru participare!  

 

 

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

                                                   MĂNUC FLORIN 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

GĂINĂ MARIA 

 

 

 


