
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 16.03.2022 

          

 Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 1184/10.03.2022.  

Lucrările ședinței încep la ora 1220.  

Ședința de consiliu se desfășoară în sistem de videoconferință - prin mijloace 

electronice (on line).  

La ședință au participat domnul Viceprimar – Nikolaidis Mircea Horațiu și 

domnul Secretar General –  Mănuc Florin.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bună ziua, stimați colegi! Rog pe domnul Secretar General să dispună 

prezența prin apel nominal. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Bună ziua!  
 

1. Agheorghiesei Emil - prezent 

2. Bîrsan Mihai – absent 

3. Burlacu Oleg – absent 

4. Cardaș Daniel Constantin - prezent 

5. Cârlogea George-Cristian - prezent 

6. Danciu Ioan-Bogdan – prezent 

7. Dimitriu Alexandru Paul - prezent 

8. Ducuță Alexandru - prezent 

9. Găină Maria - prezentă 

10. Gorneanu Mihaela – prezentă 

11. Ilie Cătălin Andrei – prezent 

12. Iofciu Ion – prezent 

13.  Ioniță George – prezent 
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14. Laslo Mihail-Cristian – prezent 

15. Lazarov Alexandru-Sebastian – prezent 

16. Matei Ion - prezent 

17. Mălăelea Daniel - prezent  

18. Melnic Constantin-Ion - prezent 

19. Naciu Constantin-Vladimir - prezent  

20. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru – prezent 

22. Pop Claudia-Ramona - prezentă 

23. Roșca Iustinian - prezent 

24. Șerban Andrei-Bogdan - prezent 

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca - prezent  

26. Țigănuș Marian - prezent 

27. Zamfirescu Leonard-Niculae – prezent 

 

Din totalul de 27 de consilieri, sunt prezenți 25 de consilieri locali și 2 absenți 

(Bîrsan Mihai și Burlacu Oleg). 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu un număr de 25 de consilieri prezenți, ședința este statutar constituită. 

Am să dau citire proiectul ordinii de zi de astăzi. 

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2022 al Sectorului 5 al Municipiului București aprobat prin 

H.C.L. nr.7/21.02.2022. 

Avem votul Comisiei de buget, domnul… 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Totuși, să aprobăm ordinea de zi, da! Vă rog. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă? Abțineri? 
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Cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

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

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

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță 

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

Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia Ramona, Roșca Iustinian și 

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

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. 

Punctul 1 și de altfel singurul proiect de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre 

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Sectorului 

5 al Municipiului București aprobat prin H.C.L. nr.7/21.02.2022. 

Așa cum ne-a informat domnul secretar, Avizul Comisiei pentru Buget, 

Finanțe, Taxe Locale, Fonduri europene și alte activități economice, este favorabil. 

Urmează discuții referitoare la acest proiect. Înainte de a se înscrie la cuvânt 

colegii mei, aș vrea să fac eu două observații, dacă se poate. 

Doamna director economic, vă sunt adresate întrebările: în materialul pe care 

l-ați transmis și pe care l-am primit fiecare dintre noi, în structura bugetului, acolo 

unde sunt defalcate veniturile, dumneavoastră, sau cine l-a întocmit, ați denumit 

”Total Structură” –”Total Cheltuieli Buget Local”, adică, dacă citim bugetul local, 

se compune din două… da? Poftiți! 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

În momentul în care am zis  Cheltuieli Total - Buget Local - 1.272.489,60 mii 

lei sunt numai pe sursa A, - Buget local. 

Dacă mergem mai departe pe raportul de specialitate, avem la un moment dat 

- Buget autofinanțat - 74.424,18 mii lei. 

Sunt bugetele de venituri și cheltuieli autofinanțate parțial sau integral: 

-învățământ preuniversitar de stat - 18.025,38 mii lei; 

-Centrul Cultural „Ștefan Iordache” – 24.123,00 mii lei; 
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-Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” - 25.146,00 mii lei; 

-Administrația Piețelor - 7.129 mii lei; 

Mai avem buget pe credite interne - 111.932,05 mii lei. 

Mai avem buget pe M.D.R.A.P.F.E. 17.124,58 mii lei și buget pe sursă D -

Fonduri Externe Nerambursabile  - 749,00 mii lei. 

Deci, toate adunate, 1.272.489,60 mii lei,  74.424,18 mii lei , 111.932,05 mii 

lei, 17.124,58 mii lei și 749,00 mii lei, formează bugetul total Consiliu Local. 

Deci, ele sunt defalcate pe surse. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Doamna director, vă rog frumos! Unde scrie ”Total venituri”? 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Unde scrie ”Total venituri”? 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, în raportul de specialitate? Vă rog! 

Deci veniturile trebuie și ele însumate ca și cheltuielile. 

Unde aveți dumneavoastră ”Total venituri”? 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Doamna consilier, sunt pe prima pagină, dintr-o eroare umană scrie ”Total 

Cheltuieli Buget Local ”. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Ok, asta era întrebarea!  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Este o eroare umană. Dacă ne uităm în jos vedem că sunt ”Venituri”. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Eu m-am uitat în jos și am văzut, de asta am și pus întrebarea. 
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Bun. A doua eroare umană. Dacă parcurgem veniturile, ca structură - Venituri 

proprii, Cote defalcate și celelalte, ultimul punct – Excedent la data de 31.12.2020 

în suma de 45.497,05 mii lei. 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Și aici, probabil, este o eroare umană - excedent la data de 31.12.2020 și 

31.12.2021. Excedentul este prin cumulare. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Doamna director, noi discutăm despre bugetul pe 2022. Nu știu … 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Acest excedent este din anii anteriori: 2019,2020,2021. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mă rog, acolo scrie ”Excedent la data de 31.12.2020”. Deci, negru pe alb. 

Cumva trebuia la 31.12.2022? 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Nu, 31.12.2021, doamna consilier. Excedentul se stabilește o dată pe an, este 

diferența între venituri și cheltuieli. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Am înțeles! Știu ce este excedentul, dar nu știu ce înseamnă 2020. 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

O eroare umană pe care ne-o asumăm! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Deci, a doua eroare umană care va fi îndreptată, da? 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Da! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumesc, atât am avut de spus! 

Dintre colegi, cine dorește să intervină, vă rog!  
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Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul   

Dacă-mi permiteți, doamna președinte! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da,  domnul Dimitriu, vă rog! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul   

Nu am văzut dacă este domnul primar pentru că aș fi avut o întrebare în 

legătură cu referatul de aprobare. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Nu, ședința este condusă…participă dl Viceprimar Nicolaidis Mircea. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul   

Ok, păi atunci  o să i-o adresez dumnealui, cu permisiunea dumneavoastră. 

Avem art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 care stabilește modalitatea prin 

care se fac toate rectificările bugetare. Și avem două situații, potrivit acestui text de 

lege: în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a 

bugetului de stat, ceea ce nu este cazul.  A doua situație, cea pe care s-a mers acum, 

este ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

Practic, domnul primar trebuie să ne fi prezentat o propunere fundamentată. 

Citind dispoziția nu am văzut nicio fundamentare, am observat doar că se 

dorește să se includă suma de 1 000 000 de lei, practic să se majoreze suma care este 

la fondul de rezervă.  

Și a doua chestiune, din această decizie, care m-a surprins, (am căutat să văd 

dacă s-a modificat legea finanțelor publice locale). Avem o nouă procedură bugetară, 

cea de cuprindere pentru că, domnul primar spune aici: „Vrem să se constituie fondul 

de rezervă în suma de 1 000 000 de lei, și cuprinderea deciziilor de la Ministerul de 

Finanțe”.  

Nu înțeleg ce procedură este asta de cuprindere și aici aș fi vrut să mi se 

explice.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cred că doamna director economic vă poate explica.  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 
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Deci, vă explic imediat, domnul consilier.  

Potrivit articolului 36 din Legea Finanțelor Publice 273... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Îmi cer scuze, nu voiam de la aparatul de specialitate pentru că este vorba de 

ceea ce a spus domnul primar în Referatul de Aprobare și dumnealui este cel care 

trebuie să fundamenteze. O să vină întrebări și către aparatul de specialitate.  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Dacă îmi permiteți să vă răspund eu, domnul consilier?  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Eu permit orice. Eu doar mi-am exprimat dorința.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Din partea executivului vă răspunde doamna director economic care a 

prelucrat și a...  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Exact! 

Deci, potrivit articolului 36 din Legea Finanțelor Publice s-a constituit Fondul 

de Rezervă Bugetară la nivel de Consiliu Local Sector 5 în valoare de 1 000 000 de 

lei. Bugetul nu a fost mărit cu 1 000 000 de lei. Dacă vă uitați pe Raportul de 

Specialitate, Centrul Cultural „Ștefan Iordache” a dat înapoi 1 000 000 de lei, și-a 

diminuat bugetul cu 1000 000 de lei.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Scuzați-mă, nu asta am întrebat. Deci, eu am întrebat: care este 

fundamentarea?  

Fundamentare înseamnă așa: vreau să cresc fondul de rezervă cu 1 000 000 

de lei, de la 0 lei, cât era, pentru că vreau să fac ceva. Deci, asta este fundamentarea. 

Asta este o întrebare.  

Iar a doua întrebare: ce înseamnă cuprinderea unor decizii în buget? Pentru că 

nu avem procedura asta în lege. Procedura de cuprindere în buget.  
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Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Imediat vă explic: deci, Legea Finanțelor Publice articolul 36 prevede să 

cuprindem un fond de rezervă de până 5% din totalul cheltuielilor. La momentul 

actual s-a cuprins suma de 1 000 000 de lei. În momentul în care se vor face plăți se 

va veni cu o hotărâre de consiliu prin care se va spune destinația sumei. „Se alocă 1 

000 000 de lei pentru următoarea acțiune...” 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Dumneavoastră puteți să-mi spuneți care este procedura prin care se constituie 

fondul de rezervă? Că pe asta o știu. Știu că este foarte greu să răspundeți la întrebări, 

am tot încercat în decursul timpului. Răspundeți, vă rog, care este fundamentarea? 

Nu mai vorbiți peste mine, așteptați puțin și dați-mi un răspuns concret! 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Deci, domnul consilier, la momentul acesta s-a constituit un fond de rezervă 

bugetară prin diminuarea bugetului de la Centrul Cultural „Ștefan Iordache”. La 

momentul în care se va stabili spre ce vor pleca acești bani se va veni, din nou, cu 

hotărâre de consiliu. Da? Se aprobă utilizarea sumei de 1 000 000 de lei pentru 

acțiunea X.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Ok, deci, nu vreți să îmi răspundeți la întrebarea asta. Următoarea întrebare, 

vă rog! Cea cu cuprinderea deciziilor.  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Deci, de la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București 

am primit, în data de 24 februarie 2022, două decizii: Decizia 216... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Le-am văzut pe acelea. Eu vă întreb, din punct de vedere legal, termenul 

„cuprindere”. Deci, nu spuneți ceea ce știu ce nu v-am întrebat. Răspundeți-mi la 

întrebare! Ce înseamnă „procedură de cuprindere”? 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 
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S-au prins în bugetul de venituri și cheltuieli. Deci, s-au respectat deciziile de 

la Direcția... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Păi și nu trebuia să spună, domnul primar, cum a spus înainte, la cei 1000 000 

de lei, de majorarea bugetului, să spună și aici despre majorarea bugetului din 4 404 

mii lei la... 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Stați puțin, domnul consilier! 4 404 mii lei a fost suma alocată pentru 

învățământul particular, da? Care, în bugetul anterior, din 21 februarie, nu a fost 

cuprinsă. Celelalte sume alocate de Direcția Generală a Finanțelor Publice, 

respectiv:  

- Finanțare burse – 16 368 mii lei – burse învățământ de masă; 

- Finanțare burse pentru învățământ special 608 mii lei; 

Acele sume, la momentul la care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli 

în 21.02.2022 noi le-am prevăzut ca fiind din veniturile noastre, proprii. Bugetul nu 

s-a mărit și cu acele sume, bugetul s-a mărit doar cu suma de 4 404 mii lei – 

Învățământ particular de stat.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Eu asta v-am întrebat.  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Și eu v-am răspuns.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Eu asta v-am întrebat: nu trebuia să scrie, domnul primar, în referatul de 

aprobare de această sumă? Nu să spună cuprindere? 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Domnul consilier, vă rog să-mi permiteți! Acum discutăm pe nuanțe? În loc 

să se scrie „se mărește” s-a scris „se cuprinde”. Ne legăm de nuanțe de genul acesta?  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 
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Din păcate trebuie să avem grijă cu prevederile legale și să le respectăm.  

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Eu zic că îndeplinim prevederile legale. Noi așa credem, domnul consilier, că 

suntem în prevederile legale. Acum dacă ne luăm de nuanțe, că nu se mărește, ci 

cuprinde... Vă mulțumim! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai aveți ceva de întrebat, domnul Dimitriu?  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Da, mai am o întrebare, doamna președinte, și mulțumesc frumos că mi-o 

permiteți! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vă rog! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Avem fondul de rezervă, fondul de rezervă în care se menționează modalitatea 

prin care acest fond de rezervă se majorează pe parcursul anului. Noi, acum, nu 

suntem într-o procedură de constituire a fondului de rezervă. El era constituit și avea 

0 bani. Pe parcursul anului el se majorează. Ăsta este și motivul pentru care trebuia 

să indicați și o sursă de unde au venit veniturile și a trebuit să diminuați fondurile de 

la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.  

Acum,  întrebarea mea, tot pentru domnul primar, dar probabil că o să-mi 

răspundă domnul viceprimar, dacă dorește, dacă nu, probabil că o să răspundă tot 

doamna director. Dat fiind faptul că textul art. 36 alin. 2 spune așa: trebuie să se 

diminueze cu sumele care nu mai sunt necesare până la finalul anului.  

Deci, practic, dumneavoastră, în mai puțin de o lună ați realizat că noi, 

consilierii locali U.S.R. P.L.U.S., am avut dreptate și anume că fondurile destinate 

lui Ștefan Iordache erau prea mari.  

Deci, dacă ați realizat lucrul ăsta nu pot decât să vă felicit, dacă nu, vin și vă 

întreb: Care sunt sumele, concret, care nu mai sunt necesare pentru la finalul anului? 

Adică avem 1 000 000 de lei, lucru cu care sunt de acord, dar ca să respectăm 
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prevederile art. 36 trebuie să le și indicăm. Care sunt sumele alea pe care nu mai 

puteți să le cheltuiți și nu mai sunt necesare până la finalul anului?  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Am înțeles, domnul Dimitriu! Doamna director! 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Deci, domnul consilier, repet: la momentul acesta s-a constituit un fond de 

rezervă bugetară. Este o previziune. Când se va hotărî pentru ce se alocă... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Doamnă, nu s-a constituit. Constituirea s-a făcut în momentul în care s-a 

adoptat bugetul și el a fost constituit cu 0. Acum avem o majorare și trebuie să 

respectăm art. 36 alin. 2.  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Nu! A fost constituită acum, nu la prima ședință.  

Deci, a fost constituit acum, domnul consilier. La momentul când se va hotărî 

alocarea sumei pentru acțiunea x, y, atunci se va reveni. Diminuarea fondului de 

rezervă după cap 54.02.05 și ducere pe alt capitol, de unde se va face plata și ce 

acțiune se va hotărî. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Doamna director, ar fi mai bine să-mi spuneți că nu vreți să-mi răspundeți 

decât să faceți mișto de mine cu răspunsurile astea.  

Deci, eu vă întreb care este suma pe care nu o mai cheltuiți de la Centrul 

Cultural „Ștefan Iordache” și dumneavoastră îmi spuneți care este procedura prin 

care se alocă bani de la fondul de rezervă.  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Centrul Cultural „Ștefan Iordache”, v-am dat răspuns, că renunța la suma de 

1 000 000 de lei. Și-a diminuat bugetul cu 1 000 000 de lei.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Sau spuneți că nu vreți să-mi răspundeți, decât să faceți mișto de mine.  



12 
 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Dimitriu, vă rog frumos, vi s-a răspuns la întrebare, eu nu știu de ce 

insistați să repetați întrebarea.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Mulțumesc frumos! 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Domnul Dimitriu, mă scuzați, o secundă, dar după câte știu eu, calendarul 

activităților Centrului Cultural nu a fost stabilit și îl vom stabili tot printr-o hotărâre 

de consiliu. Și atunci, putem vedea, într-adevăr, dacă banii care sunt pentru Centrul 

Cultural ajung sau nu ajung.  

Vor mai fi rectificări bugetare pe parcursul acestui an. Nu? Eu zic că banii pot 

fi cheltuiți în momentul în care avem un program de activități stabilit. Corect?  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Eu am vorbit despre cu totul altceva, dar dumneavoastră puteți să spuneți ce 

doriți că este dreptul dumneavoastră, bineînțeles! 

Dl consilier Iustin Roșca 

Aș vrea să iau si eu cuvântul, dacă se poate.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Numai puțin. O secundă, vă rog! Doamna director economic, din câte îmi 

amintesc există un aliniat în proiectul de buget prin care spune fond de rezervă 0 lei 

la proiecția inițială?  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Da, la inițial a fost fond de rezervă bugetară 0 lei.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dar s-a consemnat că este 0 sau nu s-a ținut cont de el? 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Nu! 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, nu este o modificare de... ci este o constituire de fond de rezervă.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Nu este o constituire, doamnă! Și în referatul de aprobare al doamnei director 

din februarie se menționa 0 lei. M-am uitat pe ele, deci, haideți să nu mințim așa... 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Dar nu mințim domnul consilier! Până să se ajungă să se cheltuie banii mai 

este mult ... Nu mințim, la momentul acesta este o simplă prevedere în buget. Banii 

poate se vor cheltui, poate nu se vor cheltui. Nu avem de unde să știm!  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Dimitriu, mai doriți să întrebați ceva?  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Nu, mulțumesc! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Roșca? 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Mulțumesc! Aș vrea să punctez două aspecte în calitate de lider de grup. 

Doamna președinte, am o mare rugăminte, ca domnul Iofciu să nu se mai adreseze 

interlocutorilor, în special celor de la USR, cu expresii care nu fac cinste unui 

consilier local, cu propriile dânsului analize, neluând cuvântul, din sală.  

Dl consilier Șerban Andrei Bogdan 

Aceeași rugăminte avem și noi la dumneavoastră domnul Roșca! Același 

lucru îl faceți de obicei!  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Am înțeles! Legat de buget aveți vreo întrebare? 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Doi: doamna director economic, nu este pentru prima dată când evitați să 

răspundeți consilierilor, ceea ce înseamnă o neglijare, ca să nu spun o încălcare a 

căilor administrative.  

Dacă avem întrebări, înseamnă că vrem să înțelegem proiectele pe care ni le 

propuneți. Nerăspunzând la întrebări, suntem în imposibilitatea de a analiza aceste 

date.  

Deci, de asta vă întrebăm... Nu ca dumneavoastră să stați o jumătate de oră să 

ne citiți niște cifre pe care ni le-ați pus la dispoziție, vrem mai mult! Dacă nu ne 

răspundeți, ok, asta este practic, decizia până la urmă a primarului. Până la urmă, 

domnul primar este răspunzător de această atitudine... Dar este inacceptabil faptul 

că, de două luni de zile încercăm să luăm lămuriri pentru un buget al cetățenilor și 

dumneavoastră vă simțiți deranjată că punem întrebări... ori nu răspundeți la 

întrebări. Vă mulțumesc! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnul Roșca, am înțeles! Mai aveți vreo întrebare pentru doamna 

director? 

Dl consilier Dimitriu Paul Alexandru 

Mai am eu o rugăminte, pentru că, continuă colegii noștri să vorbească peste 

noi, vă rog frumos să-i opriți! În momentul când eu vorbesc peste cineva, mă opriți 

și faceți foarte bine, dar, vă rog frumos să folosiți aceeași monedă pentru toți colegii. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Aceeași monedă  am folosit! Nu mai vorbește nimeni! Vă ascultăm cu mare 

atenție, dacă mai aveți întrebări legat de buget.  

Dl consilier Dimitriu Paul Alexandru 

Vă mulțumesc respectuos doamna președinte, nu mai am întrebări!  

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Bună ziua colegilor, bună ziua la toată lumea, aș vrea să mă adresez și eu 

doamnei director. Din câte am înțeles aici, și din întrebările domnului Dimitriu, 

înțeleg că astăzi avem o rectificare bugetară care se referă strict la bursele școlare? 
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Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Constituirea fondului de rezervă bugetară în sumă de 1000 000; cuprinderea 

sumei de 4, 404 mii lei, învățământ particular atât pe venituri cât și pe cheltuieli;  

reglare pe parte de venituri; cuprinderea sumelor care s-au alocat pentru burse - 16 

388 508.  

Deci, în final, bugetul nostru față de bugetul anterior, s-a mărit cu   4,404 mii 

lei, reprezentând învățământul particular de stat.  

Deci, avem 6 sau 7 grădinițe particulare în Sectorul 5, iar Direcția Generală a 

Finanțelor Publice le-a alocat suma de 4, 404 mii lei.  

Pe primul trimestru (vă citesc și sumele): 1,541,38 mii lei, 1,101,01 mii lei, 

880,82 mii lei, 880,79 mii lei.  

Nu știu dacă am acum la mine, că vă spuneam și unitățile de învățământ 

particular. Stați puțin să văd dacă le am! Da, le am! Cei 4,404 mii lei, pe învățământ 

particular au fost dați așa:  

- cheltuieli de personal, pentru grădinița Sf. Andrei, suma de 475 609 lei; la 

grădinița cu program prelungit ”Top Kids” - 512 765 lei; Școala 

Gimnazială ”Copil Dorit” - 838 198 lei; la Școala Gimnazială ”Rut” - 1 

014 981 lei; la Școala Primară ”Rainbow Kids” - 150 601 lei; la Școala 

Primară ”Conil” - 757 182 lei. 

Deci, total cheltuieli de personal 3 749 336 lei.  

- cheltuieli materiale, s-au alocat așa: pentru grădinița Sf. Andrei - 29 744 

lei; la grădinița cu program prelungit ”Top Kids” - 32 068 lei; Școala 

Gimnazială ”Copil Dorit”- 66 031 lei; la Școala Gimnazială ”Rut”- 87 001 

lei; la Școala Primară ”Rainbow Kids” -15 337 lei; la Școala Primară 

”Conil” - 59 785 lei.  

Total cheltuieli materiale:  289 965 lei.  

Iar sumele care au fost date pe burse, respectiv 16 368 lei, finanțare burse 

învățământ de masă, finanțare învățământ special - 608, finanțare cheltuieli pentru 

învățământul de masă.  
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Deci, cele 55 de unități de învățământ - 17 555 lei cheltuieli materiale, iar 

pentru Școala specială nr. 9 - 718 000 lei, astea au fost prinse la bugetul din 21 

februarie, pe cheltuieli. Acum s-a făcut doar o evidențiere pe venituri și ca atare, 

bugetul s-a mărit doar cu 4, 404 mii lei.  

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Pe viitor, să știți că și colegul nostru, dl consilier Dimitriu, același lucru vă 

cere, vă solicită,  să ne explicați de unde tăiem ... dați-ne exact sursele, spuneți-ne 

de unde vin, ca să înțelegem și noi pentru că nu toți avem expertiză ... 

 Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Domnul consilier, am spus, pentru constituirea fondului de 1 000 000 lei, 

Centrul Cultural și-a diminuat bugetul. Bugetul practic s-a mărit față de cel anterior, 

doar cu suma 4, 404 mii lei, învățământul particular pe care l-am citit și pe cheltuieli 

de personal și material. Celelalte sume, bursele, învățământul special de masă, școala 

9, trebuiau evidențiate doar pe parte de venit nu și pe parte de cheltuieli.    

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Acum v-am înțeles și eu, nefiind un economist!  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta  

Sunt la dispoziția dumneavoastră să-mi puneți întrebări! 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Dacă îmi permiteți, executivul ar vrea să vină în fața dumneavoastră, doamna 

director Isabela, o să vă explice o reglare între două titluri bugetare.  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta  

Deci, la capitolul 67.02, rămânem pe aceeași sumă - 224 464,72 lei care se va    

diminua... 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Adică se va face amendament?  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta  

Da!  
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Atunci, amendamentul ar trebui să-l facă un consilier, nu un director de 

specialitate. 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Vom face acest amendament, în sensul că la titlul 20 de la Bunuri și Servicii 

se va lua suma de bani, doamna director ne puteți spune exact?  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta  

Se vor lua 11 000 000 lei care vor pleca la titlul 71 – cheltuieli de capital.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Asta în limbaj accesibil juriștilor, ce ar însemna?   

În fapt, ce tăiem și unde ...? 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta  

Nu se modifică nimic! Per total, capitolul 67 rămâne aceeași sumă.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Puteți denumi capitolul 67 în termeni accesibili sălii? Doamna director 

economic sau ... noi știm să citim titlul, denumirea capitolului și citim numai numele 

... 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta  

Capitolul 67 reprezintă întreținere, grădini, parcuri, zone verzi.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Atunci tăiem de la spații verzi și îi ducem unde?  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta  

Tăiem de la cheltuieli materiale în cadrul aceluiași capitol bugetar și ducem 

la cheltuieli de capital. Asta-i toată modificarea! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Cheltuieli de capital însemnând ...? Ce vom face cu banii aceia doamnă?  
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 Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta  

Se vor face cheltuieli de capital!  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Eu nu știu ce înseamnă cheltuieli de capital! Vă rog, mă ajutați?  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta  

Deci, domnul consilier, cheltuielile de capital înseamnă tot ce este peste 2 500 

lei. Ce-i valoare până în 2 500 lei, este obiect de inventar sau material ce se depășește 

valoarea de 2 500, reprezintă cheltuieli de capital.  

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Doamna director, haideți să fim mai clari! Ducem către achiziții, de ce, ce 

cumpărăm de banii aceștia?  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta  

Domnul consilier, sunt foarte multe contracte încheiate de Primăria Sectorului 

5. Sunt contracte în derulare ... 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Exact, sunt pentru amenajare, spații verzi. Nu se cumpără nimic!  

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta  

Sunt contracte încheiate, care la momentul acesta au continuitate. 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Cheltuieli de capital înseamnă că se cumpără ceva. Nu știu cine comentează 

că nu se cumpără. Haideți să ne lămurim, că asta ni s-a spus mai devreme. Cheltuieli 

de capital -  achiziții peste 2 500 lei. Asta mi-a spus doamna director economic. 

Dna director Disăgilă Isabela 

Nu, eu v-am spus ce reprezintă cheltuieli de capital, noțiunea generală. Eu v-

am spus în general, noțiunea. Nu că se cumpără sau nu se cumpără. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Eu sunt convins că fundamentarea acestui amendament de rectificare 

bugetară, despre asta este vorba, are la bază o anumită procedură de achiziție, un 

anumit contract sau ceva de genul acesta, de 11 milioane. 
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 Dna director Disăgilă Isabela 

Da și v-am dat răspunsul, sunt contractele subsecvente încheiate pe amenajare 

spații verzi. Acesta este răspunsul, domnul consilier. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Sunt contractele de acum o lună când am fixat bugetul? Sunt contracte noi? 

Asta întrebăm. 

Dna director Disăgilă Isabela 

Nu sunt contracte noi, tocmai că se diminuează de la capitolul 20 și pleacă pe 

capitolul 70, nu sunt contracte noi. Nu sunt contracte noi, sunt aceleași contracte. Nu 

este o suplimentare de buget. 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea 

Presupun că nu s-a avut în vedere la momentul acela, domnul consilier. Eu 

așa presupun. Este un contract, este contractul… 

Dna director Disăgilă Isabela 

…Amenajare spații verzi 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea 

Contract pe care îl avem în derulare. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Mulțumesc frumos! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumim. Altcineva mai dorește? Nu. Domnul secretar, vă rog să dispuneți 

votul. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Întâi trebuie să votăm amendamentul. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întâi vom supune spre aprobare amendamentul domnului viceprimar 

Nicolaidis Mircea din partea P.P.U.-(s-l). 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vă rog, domnul Roșca! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Înainte de vot, scurt, un minut. În loc de concluzii pentru că nu avem punctul 

Diverse, aș vrea să înțelegeți, grupul U.S.R.-P.L.U.S. susține fondul de rezervă. 

Pentru situații de urgență este nevoie de un fond de rezervă la dispoziția primarului, 

care se cheltuie conform legii. 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Foarte bine, vă veți exprima votul. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu suntem de acord și nu vom susține, ne vom abține la vot, motivând cu ce 

v-am spus mai devreme, doar din perspectiva ca de data viitoare consilierii să fie 

informați, nu să vină cineva să ne prezinte lecturi de documente pe care le-am primit. 

Eu vă garantez că toți consilierii U.S.R.-P.L.U.S. citesc materialul și se pregătesc de 

ședință. Este o jignire să vii să-mi spui de fiecare dată exact ce ai scris pe hârtie, 

când iți cer lămuriri suplimentare. Mulțumesc! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai aveți ceva, domnul Roșca, ca să nu vă mai întrerup? 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vom supune la vot amendamentul. 

 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, 

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

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

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Dimitriu Alexandru-Paul, 

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

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

și Zamfirescu Leonard-Niculae), amendamentul propus de domnul viceprimar 

Nicolaidis Mircea-Horațiu a fost aprobat. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 15 voturi pentru amendamentul a fost aprobat. Acum vom supune la vot 

proiectul cu amendamentul. Vă rog domnul secretar. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 20 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, 
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Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru 

George-Alexandru, Pop Claudia Ramona, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

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

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

Vladimir și Roșca Iustinian), proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului 

de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Sectorului 5 al municipiului București 

aprobat prin HCL NR. 7/21.02.2022 cu tot  cu amendamentul propus, a fost 

adoptat. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

S-a încheiat ședința. Mulțumesc pentru participare! 

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1256. 
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