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MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare  

a Consiliului Local Sector 5 din data de 07.04.2022 

          

 

 Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția 

înregistrată cu nr. 1383/30.03.2022. 

Lucrările ședinței încep la ora 1009.  

Ședința de consiliu se desfășoară în sala de ședință situată la etajul 1, 

camera 1 din sediul Primăriei Sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11.  

Din partea executivului, au participat domnul Primar – Popescu Cristian- 

Victor Piedone și domnul Secretar General – Mănuc Florin. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bună dimineața, stimați colegi! Ne întâlnim astăzi în ședința ordinară 

convocată conform dispoziției nr. 1383/30.03.2022. Ședința se desfășoară cu 

prezență fizică și materialele aferente ordinii de zi au fost transmise prin poștă 

electronică fiecărui consilier. De asemenea au fost afișate pe site-ul instituției. 

Domnul secretar vă rog să dispuneți prezența.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Bună ziua!  

1. Agheorghiesei Emil – prezent 

2. Bîrsan Mihai – prezent 

3. Burlacu  Oleg – prezent 

4. Cardaș Daniel Constantin – prezent  

5. Cârlogea George-Cristian – prezent  

6. Danciu Ioan-Bogdan – prezent 

7. Dimitriu Alexandru-Paul – prezent-on-line 

8. Ducuță Alexandru – prezent  

9. Găină Maria – prezentă 

10. Gorneanu Mihaela – prezentă 

11. Ilie Cătălin-Andrei – prezent 

12. Iofciu Ion – prezent 
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13. Ioniță George – prezent  

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent  

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

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-on-line 

22. Pop Claudia-Ramona – prezentă  

23. Roșca Iustinian – prezent  

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

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca – prezentă 

26. Țigănuș Marian – absent 

27. Zamfirescu Leonard-Niculae – absent 

Sunt prezenți 25 de consilieri și 2 absenți.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Sunt prezenți 25 de consilieri, dintre care patru au făcut cerere de 

participare on-line, fiind plecați din țară. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 25 de consilieri prezenți ședința este legal constituită dintr-un total de 

27 de consilieri activi.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Între timp a apărut și domnul Țigănuș Marian, deci suntem 26 de consilieri. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Am să dau citire proiectului ordinii de zi a ședinței de astăzi: 

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

21.02.2022; 

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

Local Sector 5 din data de 28.02.2022; 

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

16.03.2022; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului-cadru al documentației 

pentru emiterea „Certificatului de atestare privind edificarea construcțiilor 

executate fără Autorizație de Construire sau cu nerespectarea prevederilor 
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Autorizației de Construire, și pentru care s-a împlinit termenul de 

prescripție”, conform art. 37, alin. (6) din Legea 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza reglementărilor 

documentațiilor de urbanism aprobate, în vigoare la data solicitării; 

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

Municipiului București din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală 

„Împreună dezvoltăm Sectorul 5”; 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București care să facă 

parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale Secretarului General al Sectorului 5 al Municipiului București; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS 5 nr. 

14/28.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 

al Municipiului București, pentru anul școlar 2021-2022; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS 5 nr. 

08/21.02.2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 

al Municipiului București, pentru anul școlar 2022-2023; 

9. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 

nr. 88/07.05.2020 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al 

Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 

până la 130 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare realizării 

parțiale a obiectivului de interes public-local ”lucrări de reparații a 

infrastructurii rutiere și a trotuarelor pietonale din Sectorul 5”; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local sector 5 nr. 34/26.02.2021 privind închirierea prin 

licitație publică a chioșcurilor destinate  comercializării de presă, carte și 

flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București; 

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de tarife și modificarea 

contractului cadru de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local derulat de către 

S.C. INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. pentru desfășurarea activității 

serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului 

București în vederea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 177/30.09.2021; 
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12.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de asigurare cu resurse 

umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență 

2022; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ghidurilor care stau la baza 

programelor de finanțare nerambursabile de la bugetul local, prin Centrul 

Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, pentru anul 2022; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului manifestărilor 

culturale ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru 

anul 2022; 

15.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea Directorului General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 5 de a aproba regulamentele de organizare și 

funcționare a serviciilor din subordinea instituției; 

16. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 117/2020 și 

modificarea punctului 3 al Anexei la H.C.L. Sector 5 nr. 15/2017 privind 

stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, 

prin intermediul D.G.A.S.P.C. Sector 5, a costului acestor servicii, precum 

și a cuantumului contribuțiilor persoanelor vârstnice beneficiare de servicii 

de îngrijire la domiciliu; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

5 nr. 139/08.07.2019 privind închirierea spațiilor comerciale administrate 

de către Administrație Piețelor Sector 5; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

(P.U.D.) Str. Tudor Alexandru nr. 20 – Sector 5, București; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

(P.U.D.) Str. Găgești nr. 10 – Sector 5, București; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

(P.U.D.) Șos. București-Măgurele nr. 62A – Sector 5, București; 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

(P.U.D.) Calea 13 Septembrie nr. 233A, 235A – Sector 5, București; 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 

2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 160/30.09.2021 privind 

aprobarea studiului de fundamentare și a documentației pentru aplicarea 

procedurii de concesiune de servicii în vederea amplasării pe domeniul 

public și privat aflat în administrarea Sectorului 5 al Municipiului 

București a unor sisteme constructive mixte cu rol de creștere a nivelului 

de siguranță al cetățenilor, expunere mesaje cu caracter social, de 

informare și promovare; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 5 al 

Municipiului București, în calitate de partener, la Parteneriatul cu 
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Primăria Municipiului București în calitate de lider de parteneriat, pentru 

proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului semaforizare inteligentă 

(Managementul traficului București - Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de 

transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului 

și reducerii poluării” în cadrul BTMS (Bucharest Trafic Management 

System) – ITS (sisteme de transport inteligent) cu finanțare PNRR 

Componenta C10 – Fondul Local și pentru aprobarea Acordului de 

parteneriat;  

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 privind modalitatea de 

gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 

Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului 

public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 

Municipiului București;  

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 185/25.11.2021 pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedura de emitere a autorizației de funcționare 

pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare, comerț ambulant, 

comercializare presă, carte, flori pe domeniul public al Municipiului 

București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5; 

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza de proiect tehnic și detalii de execuție, în vederea creșterii performanței 

energetice pentru 27 blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului București; 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare  cu 

titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sector 

5 pentru  imobilele din Calea 13 Septembrie, nr.118- 120, Bl.60- 62, Sc. 1, 

2, Calea 13 Septembrie, nr. 239, bl.V5, SC. 1, 2, 3, Calea Ferentari, nr. 8, 

Bl. 117 Calea Ferentari, nr.12, Bl. 119D, Sc. 1, 2, Calea Ferentari, nr. 13, 

Bl. 94, Sc. 1, 2, 3, Calea Ferentari, nr. 15, Bl.95, Sc. 3, 4, Calea Ferentari, 

nr. 17, Bl. 96, Sc. 1, 2, Calea Ferentari, nr. 20, Bl.126, Sc. 1, 2, 3, Calea 

Rahovei, nr. 323, Bl.26, Sos. Alexandriei, nr. 92, Bl. L26 și a cheltuielilor 

aferente în cadrul apelului de proiecte prin Programul Național de 

Redresare și Reziliență- PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației”; 
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare  cu 

titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sector 

5 pentru  imobilele din Calea Rahovei, nr. 358, Bl. 10B, Sos. Alexandriei, 

nr. 1, Bl. 1- 3, Sos. Alexandriei, nr. 90, Bl. L25, Sos. Alexandriei, nr. 96, Bl. 

PC12, Calea 13 Septembrie, nr. 128, Bl. P35, Calea 13 Septembrie, nr. 133, 

Bl. T2B, Str. Anghelache Ivan Caporal, nr.3, Bl. M30, Sc.1, 2, Str. 

Anghelache Ivan Caporal, nr.6, Bl. M26 și cheltuielilor  aferente 

proiectului, în cadrul apelului de proiecte prin Programul Național de 

Redresare și Reziliență- PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației”; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare  cu 

titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sector 

5 pentru imobilele, Str. Anghelache Ivan Caporal, nr. 7, Bl. M31, Str. 

Barca, nr.11, Bl. M86, Str. Barca, nr.20, Bl. 107A, Str. Mărgeanului, nr.36, 

Bl. M102, Str. Mărgeanului, nr.38, Bl. M101, Str. Mărgeanului, nr.40, Bl. 

M100, Calea Ferentari, nr.10, Bl. 119A, Sc. A, Calea Ferentari, nr.10, Bl. 

119B, Sc. B, Calea Ferentari, nr.16, Bl. 124A, Aleea Botorani, Bl.V82, Sc. 

1, 2, 3 și a cheltuielilor aferente proiectului, în cadrul apelului de proiecte 

prin Programul Național de Redresare și Reziliență- 

PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației”; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare  cu 

titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sector 

5 pentru imobilele Calea Ferentari, nr.3, Bl. 75, Calea Ferentari, nr.7, Bl. 

83A, Calea 13 Septembrie, nr. 103, Bl. 99, Calea 13 Septembrie, nr. 126A, 

Bl. P43, Calea 13 Septembrie, nr. 128A, Bl. P44, Calea 13 Septembrie, nr. 

206, Bl. V38, Calea 13 Septembrie, nr. 210, Bl. V40, Calea 13 Septembrie, 

nr. 218, Bl. V47, Aleea Botorani, nr. 3, Bl. V35, Sos. Sălaj, nr.2, Bl. 126A, 

Sc.1, 2 si a cheltuielilor aferente proiectului, în cadrul apelului de proiecte 

prin Programul Național de Redresare și Reziliență- 

PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației”; 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare  cu 

titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sector 

5 pentru imobilele Prelungirea Ferentari, nr. 52- 60, Bl. A, Prelungirea 

Ferentari, nr. 52 - 60, Bl. B, Str. Dumbrava Noua, nr.11, Bl. M5, Sc. 2- Str. 

Barca, nr.13, Bl. M5, Sc.2, Str. Barca, nr.15, Bl. M6, Sc.1, 2,  Str. Barca, 

nr.17, Bl. M8, Sc.1, Str. Barca, nr.24, Bl. M106, Str. Barca, nr.26, Bl. M105, 

Barca, nr. 30, Bl. M103, Str. Bârnova, nr.11, Bl. M120, Str. Bârnova, nr.13, 
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Bl. M120 A și a cheltuielilor aferente proiectului, , în cadrul apelului de 

proiecte prin Programul Național de Redresare și Reziliență- 

PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației”; 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare  cu 

titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sector 

5 pentru imobilele, Str. Bârnova, nr.5, Bl. M117, Str. Buzoieni, nr.2, Bl. 

M76, Str. Buzoieni, nr.10, Bl. M40, Str. Cobadin, nr.7, Bl. M209, Str. 

Cobadin, nr.12, Bl. M202, Str. Crăișorului, nr. 3, Bl. M136, Str. Dobrun, 

nr.2, Bl. M58, Sc.1, 2, Str. Caporal Mișcă Petre, nr.1, Bl. M82, Sc.1, Str. 

Dumbrava Noua, Nr. 10, Bl. M82, Sc.2, Caporal Mișcă Petre, nr.1, Bl. M83, 

Sc.1, Str. Dumbrava Noua, Nr. 12, Bl. M83, Sc.2, Str. Dumbrava Noua, Nr. 

17, Bl. M121 si a cheltuielilor aferente proiectului, în cadrul apelului de 

proiecte prin Programul Național de Redresare și Reziliență- 

PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației”; 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare  cu 

titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sector 

5 pentru imobilele pentru imobilele Str. Dumbrava Noua, nr. 8, Bl. M81 , 

Str. Dumbrava Noua, nr. 23, Bl. M134A, Str. Dumbrava Noua, nr. 24, Bl. 

M206, Str. Dumbrava Noua, Nr. 7, Bl. M17, Sc.1, Caporal Mișcă Petre, 

nr.3, Bl. M17, Sc.2, Str. Focșani, Nr.1, Bl. M188, Str. Focșani, Nr.5, Bl. 

M18, Str. Iancu Jianu, nr.5, Bl. M176, Str. Iancu Jianu, nr.9, Bl. M180, 

Str. Soldat Ilie Mihail, Nr.9, Bl. M13, Str. Pribeagului, nr.1, Bl.25 și a 

cheltuielilor aferente proiectului, si a cheltuielilor aferente proiectului, în 

cadrul apelului de proiecte prin Programul Național de Redresare și 

Reziliență- PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării 

Lucrărilor Publice și Administrației”; 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare  cu 

titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sector 

5 pentru imobilele Str. Caporal Mișcă Petre, nr.9, Bl. M19, Str. Sergent 

Major Gheorghe Iorga, Nr.1, Bl. 59B, Sc. 1, 2, Str. Soldat Ene Modoran, 

Nr.1, Bl. 10C, Str. Soldat Ene Modoran, Nr.5, Bl. 93A, Str. Soldat Ene 

Modoran, Nr.7, Bl. M92, Sc. 1, 2, Str. Soldat Ene Modoran, Nr.8, Bl. M89, 

Str. Soldat Ene Modoran, Nr.9, Bl. M91, Str. Soldat Ene Modoran, Nr.12, 

Bl. M179, Str. Soldat Ene Modoran, Nr.13, Bl. M169, Sc.1, 2, Str. Soldat 

Ene Modoran, Nr.15, Bl. M174 și si a cheltuielilor aferente proiectului, în 

cadrul apelului de proiecte prin Programul Național de Redresare și 
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Reziliență- PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării 

Lucrărilor Publice și Administrației”; 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare  cu 

titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sector 

5 pentru imobilele Str. Soldat Ene Modoran, Nr.3, Bl. M93B , Str. Soldat 

Ene Modoran, Nr.6, Bl. M94, Sc. 1, 2, 3, Str. Aleea Rădășeni, Nr.2, Bl. 22, 

Str. Aleea Rădășeni, Nr.7, Bl. 27, Str. Topolnița, Nr.3, Bl. M54, Str. Aleea 

Lerești, Nr. 2, Bl. A2, Sc.1, 2, Str. Aleea Ghimeș, nr. 2, Bl. 24, Str. Aleea 

Imașului, Nr.5, Bl. 46- 48, Sc. 3, 4, Str. Malcoci, Nr. 21, Bl. 40, Str. Năsăud, 

Nr. 25, Bl. 95, Sc.1, 2 si a cheltuielilor aferente proiectului, în cadrul 

apelului de proiecte prin Programul Național de Redresare și Reziliență- 

PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației”; 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare  cu 

titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sector 

5 pentru imobilul Str. Aleea Tulcea, Nr. 5, Bl. 126B, Sc.1, 2 și a cheltuielilor 

aferente proiectului, în cadrul apelului de proiecte prin Programul Național 

de Redresare și Reziliență- PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației”; 

37. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

5 nr. 36/26.02.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul – Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 cu 

extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București; 

38. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

5 nr. 37/26.02.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul Construcție corp nou grădiniță, Școala 

Gimnazială nr. 125, Sector 5, București; 

39. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

5 nr. 38/26.02.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul – Reparații și extindere clădire Grădinița nr. 55 

– Floarea Soarelui, Sector 5, București; 

40. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

5 nr. 39/26.02.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul – Extindere Grădinița 205, Calea Ferentari nr. 

2, Sector 5, București; 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 

titlul „Lucrări de reparații și consolidare Grădinița nr. 168, Șos. Viilor nr. 

99, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul apelului de 

proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență – 
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PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației; 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 

titlul „Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 72, Str. Scarlat Sergent nr. 

19, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul a apelului de 

proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației; 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 

titlul „Lucrări de reparații și reabilitare termică Grădinița nr. 53, Aleea 

Bacău nr. 2A, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul a 

apelului de proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență 

– PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației; 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 

titlul „Lucrări pentru reabilitare clădire Grădinița nr. 271, Bdul Eroii 

Sanitari nr. 77, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul a 

apelului de proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență 

– PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației; 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 

titlul „Lucrări de reparații și modernizare Grădinița Paradisul Verde, Str. 

Pucheni nr. 55, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul a 

apelului de proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență 

– PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației; 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 

titlul „Consolidare, reabilitare și reamenajarea clădirii în incinta Școlii 

Gimnaziale nr. 134 (sală de sport, școală, atelier, școală) Str. Baciului nr. 

4A, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul a apelului de 

proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației; 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 

titlul „Lucrări de reabilitare și consolidare Grădinița nr. 242, Str. Tufișului 

nr. 8, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul a apelului de 

proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației; 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare 

între unitatea administrativ teritorială Primăria Sectorului 5 a 

Municipiului București și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în 

vederea punerii la dispoziția Primăriei Sectorului 5 a Municipiului 

București, cu titlu gratuit, de către Agenția Națională a Funcționarilor 
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Publici, a modulului de extragere a subiectelor de către comisia de concurs 

pentru ocuparea funcțiilor publice; 

49. Proiect de hotărâre privind susținerea copiilor refugiaților de război, 

inclusiv a familiilor acestora, ce sunt încadrați în unitățile de învățământ 

preșcolar, gimnazial și preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului București. 

   Discuții. 

 

Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi inițială, care a fost 

completată cu o listă suplimentară. Această listă suplimentară conține un singur 

proiect: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza de studiu de fezabilitate și a documentației tehnice de avizare precum și 

aprobarea depunerii cererii de finanțate cu titlul „Lucrări de reparații 

capitale a imobilului 53, din Șos. Sălaj, Sector 5, București” și a cheltuielilor 

aferente în cadrul apelului de proiectare prin Programul Național de 

Redresare și Reziliență – PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. 

Pentru acest punct de pe ordinea de zi suplimentară, are cineva de făcut 

vreo obiecțiune? Supunem la vot, domnul secretar, lista suplimentară. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Înainte să supuneți la vot lista suplimentară și să o integrați în lista inițială, 

executivul vrea să retragă punctele 18, 19 și 20 pentru că nu am primit încă 

răspuns de la Prefectura Municipiului București. Aceste planuri de urbanism sunt 

cu plan urbanistic zonal. Rămâne în schimb punctul 21, unde acel plan urbanistic 

de detaliu nu implică plan urbanistic zonal.  

Mai retragem punctul 4 de pe ordinea de zi, cu specificația ca la începutul 

ședinței, dacă aprobați domnilor consilieri, arhitectul șef să vă spună… Retrag 

pentru a vă convinge, încă odată, necesitatea aprobării acestui proiect, dar îl voi 

retrage de pe ordinea de zi, iar arhitectul șef vă va supune atenției dumneavoastră, 

iar comisiile de specialitate care dau avizele pentru intrarea în consiliu a acestor 

puncte legate de arhitectul șef, toți solicitanții acestor cereri… împreună cu 

dumneavoastră, domnule arhitect șef, să participe și cetățenii într-o interactivitate 

directă cu consilierii, să le explice problemele lor și pe cine vrem să punem în 

legalitate. Dar asta, cu permisiunea domnilor consilieri, să informați exact, astăzi,  

motivul pentru care l-am repus încă o dată pe ordinea de zi, dar astăzi îl retrag în 

cunoștință de cauză, nu vreau ca consilierii să aibă vreun dubiu. Trebuie să fie 

convinși că legalitatea proiectelor sunt perfect ad-litteram cu ceea ce și conștiința 

lor vor vota. Acestea sunt punctele pe care le retragem de pe ordinea de zi. 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

4, 18, 19 și 20. Domnul secretar, supuneți la vot ordinea de zi suplimentară. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

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

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), ordinea de zi suplimentară a fost 

aprobată. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

26 de voturi pentru, ordinea de zi suplimentară a fost aprobată. Pentru 

ordinea de zi inițială, are cineva de făcut vreo intervenție? Nu? Domnul secretar, 

vă rog să supunem la vot. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), ordinea de zi în totalitate a fost aprobată. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

26 de voturi pentru. Deci, ordinea de zi, ordinea de zi suplimentară, mai 

puțin proiectele care au fost retrase de pe ordinea de zi. Mulțumesc! Să trecem la 

primul punct de pe ordinea de zi - Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Local Sector 5 din data de 21.02.2022. Să supunem la vot, domnul secretar. 

 

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

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), procesul verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 21.02.2022 a fost aprobat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 2 - Proces verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, 

a Consiliului Local Sector 5 din data de 28.02.2022. Domnul secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), procesul verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 28.02.2022 a fost aprobat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 3 - Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 

5 din data de 16.03.2022. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 
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Pop Claudia Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), procesul verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 16.03.2022 a fost aprobat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 5. Chiar dacă a fost retras punctul 4, o să păstrăm ordinea ca să nu 

existe vreo încurcătură. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dacă îmi permiteți, doamnă președintă, dacă tot ați vorbit de punctul 4, două 

minute, să vă spună domnul arhitect, apoi să se ducă la treaba lui.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da. Domnul arhitect, vă rugăm frumos! 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Bună ziua! Proiectul numărul 4 retras de pe ordinea de zi, se referă la 

reglementarea fondului construit aferent unității teritoriale sector 5, respectiv se 

referă la dreptul de proprietate al cetățenilor și posibilitatea intabulării în cartea 

funciară a dreptului de proprietate a construcțiilor executate fără autorizație de 

construire sau fără nerespectarea autorizațiilor de construire emise de către 

cetățenii sectorului 5, fie din necunoașterea legislației ori neaplicarea acesteia, ori 

prin inacțiunea autorităților locale aflate la conducerea acestei instituții în ultimii 

treizeci de ani. În acest sens, prin proiectul de hotărâre retras de pe ordinea de zi și 

bineînțeles care a mai fost pe ordinea de zi de cinci ori, dorim să detaliem 

prevederile legislative existente la data prezentei în Legea nr. 50/1991, respectiv 

dorim prin detaliere să aprobăm o procedură și documentele… să completăm și 

documentele necesare prin care putem emite această adeverință de atestare a 

edificării construcției. Bineînțeles, discuția poate fi aprofundată, cum a spus și 

domnul primar, prin realizarea, întrunirea unor comisii, comisia de urbanism cu 

cetățenii aflați în această situație și urmând să luați… 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnule arhitect șef, suspiciunea domnilor consilieri este cine beneficiază 

direct de aceste intrări în legalitate. Nu vor beneficia constructorii de blocuri, nu 

vor beneficia cei care au construit blocuri fără autorizație în sectorul 5. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 
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În proiectul de hotărâre, venisem cu un nou amendament prin care 

specificam clar cui se referă această procedură, acest proiect de hotărâre, respectiv 

atât persoanelor fizice, cât și juridice, care au executat construcții mici, să le 

spunem așa, împrejmuiri, anexe gospodărești, garaje, magazii etc., modificări în 

apartamente în blocurile de locuit socialiste.   

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Astea sunt majoritatea. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert- Mihai 

Sunt predominante, da, vorbim de foarte multe modificări, mai ales că 

vorbim de alte tendințe de locuire. Tiparul și confortul acordat acum treizeci de 

ani, nu se mai potrivește cu tendințele de locuire în secolul XXI, să spun așa. Pe 

lângă aceste lucrări, am constatat că vorbim și de locuințe unifamiliale sau semi-

colective mici, un apartament, o casă de locuit, ori două, trei garsoniere. Nu 

vorbim, cum amintea domnul primar, de mari dezvoltatori, de sute de apartamente 

sau alte funcțiuni de mii de metri pătrați. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian  

Cu O.C.P.I. ați luat legătura? Dacă se emit aceste adeverințe, se înscrie 

dreptul de proprietate în cartea funciară la O.C.P.I.? Este foarte important. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Nu am luat legătura, dar se întâmplă pentru că celelalte sectoare au înțeles 

situația, inclusiv la nivel național. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian  

O.C.P.I.-ul poate să vină, nenorocirea știți de unde este? Că nu s-a dat  

hotărâre de guvern cu privire la procedură. De aici pornește toată nemernicia. 

Nemernicia nu este la noi. Este păcat de oamenii aceștia care au dreptate. Faptul 

că nu a respectat distanța de 20 centimetri, vrei să-i dărâmi casa. Este o realitate. 

Să zică cineva că nu vor să respecte legea. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnilor, împreună trebuie să rezolvăm. Cum o rezolvăm? Vreau să fiți și 

dumneavoastră convinși… Să faceți adresa și către O.C.P.I. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian  
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Să se facă adresa către O.C.P.I., dacă se admite de înscrierea dreptului de 

proprietate în cartea funciară 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

La comisii mai multă interactivitate cu domnii consilieri, să vadă realitatea 

exactă și… beneficiarii, trebuie convinși cine sunt beneficiarii, să se vadă clar cine 

sunt beneficiarii, inclusiv solicitanții care au depus până astăzi solicitări la 

Primăria Sectorului 5, dați toată lista domnilor consilieri și datele de contact, să-i 

întrebe cum e, ce are, ce intră în legalitate și ce nu.  

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Am făcut aceste demersuri, nu au fost toți, dar… 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Vă spun eu… partea cea mai rea este aceea cu Zorilă… cu blocurile lui 

Zorilă… 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu, acelea nu intră. Știți că… 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Știți că poate să mai intre încă o dată. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Tocmai din acest motiv, am venit cu acest amendament. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Știți că se mai poate întâmpla o dată. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Acelea chiar nu vor intra cu intrarea în legalitate. Am făcut specificația. Eu 

zic anexe gospodărești. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai are cineva de discutat? 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Dacă îmi permiteți și mie? 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnul Dimitriu! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Bună ziua! Eu am o întrebare pentru domnul arhitect și eventual și pentru 

domnul primar, pentru că ține de oportunitatea acestui proiect. Eu îl înțeleg din 

perspectiva persoanelor fizice care trebuie să fie ajutate, dar nu înțeleg ce caută în 

acest proiect o persoană juridică, care din punctul meu de vedere este un 

profesionist, el caută profitul și atunci nu văd de ce ar trebui, noi, în calitate de 

consilieri locali, adică autoritate, să ajutăm o persoană juridică, care în goana după 

profit a încercat să facă ceva ilegal. Din punctul meu de vedere, acest proiect este 

unul bun, dar destinat doar persoanelor fizice și aș vrea să înțeleg, că poate greșesc 

undeva, care este rostul menținerii și persoanelor juridice în acest proiect? 

Mulțumesc! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dialogul este cheia succesului. Propunerea dumneavoastră este benefică și 

aveți perfectă dreptate referitor la persoane juridice. Nu știu care sunt beneficiarii 

dar, eu, ca nespecialist în acest domeniu aș vedea exact ca dumneavoastră, doar 

persoanele fizice. Acum să vedem ce spune domnul arhitect. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Vreau să fac o mică completare și să fiți atenți, vorbim de dreptul de 

proprietate. Puneți-vă întrebarea ce se întâmplă când o persoană juridică cumpără 

un spațiu în care au fost executate lucrări neautorizate de către persoane fizice. 

Trebuie să găsim o rezolvare și pentru aceștia. Nu vorbim de centre comerciale, 

vorbim de modificări în foste apartamente, care trebuie să devină spații comerciale. 

Au nevoie de autorizație de funcționare, altfel funcționează chiar și la data 

prezentei, plus, minus, fără aceste forme legale. La astea ne refeream, și de aceea 

am venit cu amendamentul și am specificat, încă odată, maximum șase unități 

locative, ori alte funcțiuni cu suprafața maximă de 500 m2. Nu vorbim de mall-uri, 

de blocuri sau de alte funcțiuni. Poate să fie o formă de discriminare între 

persoanele fizice sau juridice. Nu știu, trebuie analizată din punct de vedere juridic. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Poftiți la microfon, domnul Burlacu! 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 
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S-a făcut mențiunea, am văzut în proiect, legat de termenul de prescripție. 

Ce presupune acest termen de prescripție? Ce presupune, că avem două forme de 

prescripție. Acum, avem doar o discuție constructivă, doar pentru mai departe și 

avem mai multe neclarități, din punctul meu de vedere, pe care trebuie să le 

lămurim. La ce se referă acel termen de prescripție, legat de legea civilă, 

prescripție civilă, prescripția penală, la ce ne referim? 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Prescripție civilă, posibilitatea sancționării lucrărilor neautorizate în termen 

de trei ani. După aceea se prescrie acest… 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Ce trei ani de la data constatării? 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

A execuției. De la data execuției. 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Bun. Colegul deja a intervenit pe probleme juridice, ne-am lămurit. 

Dumneavoastră vă referiți strict la chestiunea de prescripția civilă. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Nu eu, legea se referă! 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Lăsați legea, legea… 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Proiectul este făcut pe argumentele legale, articolul… 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Eu vă întreb de mere, dumneavoastră îmi răspundeți de pere. Vă referiți la 

legea civilă, spuneți dumneavoastră, da?. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Nu, la legea 50/1991. Bun. Ne-am lămurit cu legea 50. 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 
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La legea 50, bun. O chestiune strictă, tot de clarificare… S-a făcut 

mențiunea foarte clară… până în 500 de metri, cu câteva identificări clare, 

împrejmuiri și alte chestiuni de genul acesta, dar putem băga în același proiect sau 

în aceeași prevedere și cele care se exclud expres. Nu credeți că ar trebui băgate? 

Să nu le lăsăm interpretabile. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

În comisiile următoare. Acesta este și rolul comisiilor. 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Eu v-am spus că, noi, acum, avem un dialog ca să creionăm împreună, 

pentru mai departe. Lăsând la o parte poziția mea politică, chestiunea aceasta este 

o problemă pentru acest sector și ea trebuie lămurită pentru că avem… 

Dumneavoastră v-ați referit la prescripția civilă… Întrebarea mea… de fapt, dar 

nu e cazul. În sector… Eu știu că există un minim respect. De-astea știm și noi. 

Noi, în sector, avem și zone protejate? 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Da. Dar nu în competența sectorului. Se află la Primăria Municipiului 

București. Proiectul de hotărâre nu include acele construcții. 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Se exclud. Pentru că știți că avem o altfel de prescripție la zone protejate, 

dacă avem persoane, cetățeni care au construit în zone protejate… nu emitem… 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Avem, dar nu emitem. 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Practic nu avem treabă și chestiunea asta o reglementa. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Îmi cer scuze, acest lucru este clar specificat în lege. În legea 50, cine are 

competențe de emitere.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Da, dar au fost zone protejate în care emitentul era primăria de sector. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 
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Da, dar legea a fost completată acum și specifică foarte clar cine este  

emitentul, motiv pentru care nu ne băgăm pe zonele protejate. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnul consilier a întrebat simplu: avem sau nu avem? 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Practic trebuie să facem specificație, vizavi de chestiunea aceasta. 

Dumneavoastră vă referiți la o lege pe care trebuie să o știți dumneavoastră pe de 

rost. Asta nu înseamnă că oricare dintre colegii noștri trebuie să o știe la fel. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Acesta este rolul dialogului. 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai are cineva ceva de întrebat? Nu? Mergem mai departe. Punctul 5 - 

Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Primăriei Sectorului 5 al 

Municipiului București din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală 

„Împreună dezvoltăm Sectorul 5”. Intervenții? Domnul secretar, vă rog dispuneți 

votul. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 16 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Cârlogea George-

Cristian, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel,  

Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia Ramona, 

Roșca Iustinian și Șerban Andrei-Bogdan) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, 

Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov 

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

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de 

hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București care să 
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facă parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale Secretarului General al Sectorului 5 al Municipiului București. La acest 

punct trebuie să se facă propuneri. Da, domnul Melnic! 

 

Dl consilier Melnic Constantin-Ion 

Din partea grupului P.S.D., o propun pe doamna consilier Găină Maria. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnul Ducuță! 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Din partea grupului P.N.L., o propunem pe doamna Pop Claudia Ramona 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnul Nicolaidis! 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu 

Din partea grupului P.P.U.S.L. propun pe domnul Cârlogea George-

Cristian. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai sunt propuneri? Da, domnul Roșca! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Considerăm că evaluarea acestui compartiment ar trebui să stea în puterea   

liderilor care au colaborat cu acești colegi ai noștri și de aceea noi, propunem pe 

liderul în perioada respectivă, domnul consilier Laslo Mihail-Cristian. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Până se pregătesc buletinele de vot, mergem mai departe. Punctul 7 - 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS 5 nr. 

14/28.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al 

Municipiului București, pentru anul școlar 2021-2022. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, 
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Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, 

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

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

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

Pop Claudia Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

La punctul 7, avem Comisia 7 cu aviz favorabil și la punctul 8, tot aviz 

favorabil - Comisia 7 (Comisia pentru  educaţie, tineret şi sport). 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 8 - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS 

5 nr. 08/21.02.2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al 

Municipiului București, pentru anul școlar 2022-2023. Intervenții? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

           Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 5 nr. 88/07.05.2020 privind aprobarea contractării de către 

Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în 

valoare de până la 130 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare 

realizării parțiale a obiectivului de interes public-local ”lucrări de reparații a 

infrastructurii rutiere și a trotuarelor pietonale din Sectorul 5”. Comisia buget 

finanțe, domnul secretar? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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Intervenții? Nu. Supunem la vot. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 34/26.02.2021 privind închirierea prin 

licitație publică a chioșcurilor destinate  comercializării de presă, carte și flori 

pe raza Sectorului 5 al Municipiului București. Comisia Buget Finanțe? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia pentru Buget, finanțe - aviz favorabil, Comisia pentru Urbanism -

aviz favorabil, Comisia pentru Privatizare - aviz favorabil. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Intervenții? Solicitări? Domnul Bîrsan, vă rog! 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Aș dori și eu să știu dacă aceste prețuri acoperă amortizarea acestor cabine, 

care au costat 15 000 de euro, din câte îmi aduc eu aminte. A fost o ambiție a 

fostului primar să cumpere… Și văd aici o listă în care sunt neatribuite. Eu am 

mers pe toate aceste străzi și m-am uitat și ele sunt cu florari, și spune aici, 

neatribuit. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dacă poate să ne răspundă cineva. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Aparatul de specialitate și apoi o să îi răspund și eu domnului consilier.  
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Dl consilier Bîrsan Mihai 

La zona A s-ar acoperi costul de amortizare în 16 ani. La zona B, 26 de ani. 

La zona C, 37 de ani. Dacă recuperăm în 37 de ani o investiție, atunci trebuie să 

ne împușcăm. Mulțumesc! 

 

Dl Vlăsceanu Constantin  

Bună ziua! Referitor la întrebarea de atribuit, neatribuit… aș vrea să vă 

readuc aminte că, urmare a aprobării Hotărârii nr. 34 a Consiliului Local, aparatul 

de specialitatea a pus în aplicare această hotărâre și s-a derulat procedura de 

atribuire prin 2 licitații publice, prima la data de 02.08, cealaltă la 20.10. Ca 

urmare a derulării primei licitații, nu s-a atribuit nimic. Toate cele 20 de oferte au 

fost anulate pentru că nu se îndeplinea criteriul de minim 2 oferte. În licitația din 

20.10.2021, din 36 de ofertanți, au putut fi atribuite 6 chioșcuri care îndeplineau 

condițiile de valabilitate stabilite în caietul de sarcini. Din acest motiv apare, în 

lista de astăzi, ca fiind atribuite 6 din 40, iar discuția de astăzi este pentru 34.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Care, domnul funcționar public, nu puteți ascunde faptul, nici 

dumneavoastră și nici nimeni, că acele chioșcuri sunt ocupate.  

 

Dl Vlăsceanu Constantin 

Sigur, ele sunt ocupate, actualmente...  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnul consilier v-a întrebat: dacă sunt ocupate? Și dacă sunt ocupate: de 

când sunt ocupate? Fiind o categorie socială defavorizată și locuitori ai Sectorului 

5, atunci când s-au montat (eu spun ce am găsit)... atunci când s-au montat ele au 

fost populate în totalitate. Nu încasează, nimeni, niciun leu. Au fost aceste licitații 

tot timpul puse pe ordinea de zi și pentru că: ba n-au fost prețurile, ba nu le-au 

convenit, dar ele au funcționat în continuare.  

Aș fi putut și mi-am asumat menținerea lor doar până în clipa în care se face 

această licitație. De această dată, domnul director de la poliția locală, când se 

demarează această licitație (dacă domnii consilieri votează acest punct de pe 

ordinea de zi), evacuați toate chioșcurile!  

Deci, am tolerat acest lucru pentru că eu nu i-am băgat și creăm o turbulență 

socială în rândul oamenilor. Sunt familii, sunt florali din tată în fiu. Cine i-a băgat? 

Nu știu! Dacă îi scoteam pe toți, în masă, se producea un dezechilibru social. Și 

mi-am asumat acest lucru.  
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai avem vreo intervenție? Vă rog, domnul consilier! 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

O întrebare: avem patru zone – A, B, C și D. Da?  

 

Dl Vlăsceanu Constantin 

Da. Sunt zonele fiscale eferente Sectorului 5. Acestea sunt stabilite deja.  

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Între zona A și zona D avem o diferență de preț de 4,2.  

 

Dl Vlăsceanu Constantin 

Eu nu pot face o apreciere asupra acestor cifre care au fost stabilite, deja, 

printr-o hotărâre de consiliu... 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Aceste cifre vin de... sau din...? 

 

Dl Vlăsceanu Constantin 

Din... Deci, ne bazăm deja pe cele stabilite în Hotărârea nr. 34/26.02.2021.  

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

 Acolo s-a făcut diferențierea între zona A și zona D? 

 

Dl Vlăsceanu Constantin 

Pe baza unui raport întocmit de Biroul de Activități Comerciale au fost 

stabilite aceste sume. Nu pot face eu departajarea între aceste zone.  

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Una 15 lei și una 65 lei. Zona D este cu 15 lei, zona A este cu 65 de lei. De 

unde diferența asta?  

 

Dl Vlăsceanu Constantin 

Din acel raport. Noi ne bazăm pe acel raport.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai are cineva întrebări? Supunem la vot! Domnul secretar? 
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Dl consilier Iofciu Ion 

Mi-aș permite o întrebare cu întârziere.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vă rog! 

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Putem să știm și deficitul, pe această perioadă, la bugetul sectorului?  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu a produs pagubă. Paguba, doar că a fost achiziția la vremea respectivă. 

Nu a început amortizarea de îndată ce au fost amplasate.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Adică nu avem venituri, dar nici cheltuială cu amortizarea.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Exact! Au fost, efectiv, cum v-am spus, tolerați, dar gata! Dacă după acest 

punct sunt somați... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Sunt abonați...? 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Nu, acolo sunt pe barba lor, nu știu de unde. Nu și-au tras de la iluminatul 

public. Nu există așa ceva. Se descurcă ei. Nu este nimic racordat la domeniul 

public.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul secretar? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru punctul 10 - Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 34/26.02.2021 privind 

închirierea prin licitație publică a chioșcurilor destinate  comercializării de 

presă, carte și flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București? Împotrivă? 

Abțineri? 

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

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu 
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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 11 voturi împotrivă 

(Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona și Roșca Iustinian), proiectul de 

hotărâre a fost adoptat.   

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 11 - Proiect de hotărâre 

privind actualizarea listei de tarife și modificarea contractului cadru de 

delegare directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local derulat de către S.C. INFRASTRUCTURĂ S5 

S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la 

nivelul Sectorului 5 al Municipiului București în vederea modificării și 

completării Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 177/30.09.2021. Comisia 

pentru Buget? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia Buget – Nefavorabil și Comisia Urbanism – Nefavorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 3 voturi pentru (Cârlogea George Cristian, Gorneanu Mihaela și 

Nicolaidis Mircea Horațiu), 12 voturi împotrivă (Pop Claudia Ramona, Bîrsan 

Mihai, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Mălăelea Daniel, Burlacu Oleg, Ilie Cătălin Andrei, Naciu Constantin-

Vladimir, Iofciu Ion și Roșca Iustinian) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, 

Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov 

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

Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de 

hotărâre nu a fost adoptat.  

Domnul consilier Șerban Andrei Bogdan nu și-a exprimat votul.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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Proiectul nu a fost adoptat. Punctul 12 - Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare 

necesare gestionării situațiilor de urgență 2022. Comisia pentru Buget?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia pentru Buget – favorabil, Comisia juridică – favorabil și Comisia 

pentru Resurse Umane – favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot! 

 

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

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.   

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 13 - Proiect de 

hotărâre privind aprobarea ghidurilor care stau la baza programelor de 

finanțare nerambursabile de la bugetul local, prin Centrul Cultural și de 

Tineret „Ștefan Iordache”, pentru anul 2022. Comisiile, domnul secretar? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia pentru Buget – favorabil, Comisia pentru Cultură – favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot! 

 

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

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 11 voturi împotrivă 

(Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona și Roșca Iustinian), proiectul de 

hotărâre a fost adoptat.   

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 14 - Proiect de hotărâre 

privind aprobarea calendarului manifestărilor culturale ale Centrului Cultural 

și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru anul 2022. Comisiile, domnul secretar? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia pentru Buget – favorabil, Comisia pentru Cultură – favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot! 

 

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 11 voturi împotrivă 

(Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona și Roșca Iustinian), proiectul de 

hotărâre a fost adoptat.   

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 15 - Proiect de hotărâre 

privind împuternicirea Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 de a 

aproba regulamentele de organizare și funcționare a serviciilor din subordinea 

instituției. Avem comisia pentru Resurse umane, domnul secretar?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia pentru Resurse Umane – favorabil.  
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot! 

 

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 voturi împotrivă 

(Bîrsan Mihai, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-

Vladimir, Pop Claudia-Ramona și Roșca Iustinian) și o abținere (Burlacu Oleg), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat.   

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 

117/2020 și modificarea punctului 3 al Anexei la H.C.L. Sector 5 nr. 15/2017 

privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor 

vârstnice, prin intermediul D.G.A.S.P.C. Sector 5, a costului acestor servicii, 

precum și a cuantumului contribuțiilor persoanelor vârstnice beneficiare de 

servicii de îngrijire la domiciliu. Vă rog, domnul secretar, comisiile! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia pentru Buget – favorabil, Comisia pentru Resurse Uman – 

favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot! 

 

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

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 
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Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.   

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 17 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 5 nr. 139/08.07.2019 privind închirierea spațiilor comerciale 

administrate de către Administrație Piețelor Sector 5. Vă rog, domnul Ducuță! 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Bună ziua. Domnul director, vă rog, puțin până la microfon, dacă sunteți 

drăguț! Vreau să ne spuneți, să ne explicați, mai exact, care sunt modificările față 

de introducerea de data trecută? 

 

Dl director Iliescu Valentin 

Bună ziua. Modificări nu sunt prea multe, doar precizări în ceea ce privește 

licitația în cazul în care sunteți de acord cu noul tarif, în sensul că toți comercianții 

care dețin spații, în momentul de față, vor rezilia contractele și vor participa prin 

depunere de documentații la noi licitații.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Și cei care vor să rămână cu aceleași prețuri?  

 

Dl director Iliescu Valentin 

Sunt liberi să meargă, în continuare, cu contractul vechi.  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Am și eu o întrebare! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vă rog! 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Am înțeles că în momentul prezent avem multe spații neocupate, din cauza 

acestui tarif mare.   

 

Dl director Iliescu Valentin 

Da. Sunt 6 spații neocupate, iar cele ocupate, deja, mi-au făcut solicitare 

pentru rezilieri.  

 



31 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 6 din câte, domnul...? 

 

Dl director Iliescu Valentin 

Din 11. Deci, chiar nu mai pot face față chiriei. În piața este o simbioză între 

comercianții care stau la tarabe și cei care vând la spațiile comerciale. Noi ne 

autofinanțăm, da? Avem nevoie de bani. Tarabele nu sunt ocupate pentru că nu 

este flux de oameni în piață. Dacă spațiile comerciale ar fi toate ocupate, ar fi flux 

de oameni, ar fi mai multe tarabe, ar fi mai multe încasări.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnului director adjunct să îi dăm atribuții să aducă clienți, nu doar să îl 

punem pe organigramă.  

 

Dl director Iliescu Valentin 

Nu avem director adjunct.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Dar din câte scad, domnul director, pornirea? 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Sunt de la început. Au rămas goale aproape jumătate din spații pentru că nu 

au fost rentabile ca preț. Cei care au luat au crezut că vor face nu știu ce mari 

vânzări pe acolo. Nu s-a întâmplat.  

 

Dl director Iliescu Valentin 

De la 30 la 18.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Important este ca spațiile alea să nu le menținem goale. Asta este!  

 

Dl director Iliescu Valentin 

Conform unui raport pe care eu l-am solicitat. Deci, nu am scos eu, de la 

mine, suma aceasta, cifra aceasta. 18 euro. Gândiți-vă că Piața Progresului 

închiriază cu 13 euro/metru. Noi suntem Piața Rahova, totuși, nu suntem Piața 

Amzei cu 30 euro.   

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai avem o intervenție.  
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Dl consilier Matei Ion 

Avem șase spații închiriate cu 30 euro metru. Înseamnă 180 euro pe metru. 

Dacă ne-am duce la 18 euro și le-am închiria pe toate ar fi vorba de 198 de euro.  

 

Dl director Iliescu Valentin 

Eu văd altfel lucrurile, domnul consilier. Eu văd să fie ocupate toate spațiile. 

Cum am spus, mai devreme, toate spațiile să fie ocupate, chiar dacă chiria este 

mai mică. Am cereri de reziliere și deja oamenii mi-au dat semnal că pleacă. Nu 

mai pot face față.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Bun! Este ok! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Supunem la vot punctul 17 - Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 139/08.07.2019 privind închirierea 

spațiilor comerciale administrate de către Administrație Piețelor Sector 5.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Deci, avize avem Comisia 1 – nefavorabil și Comisia 3 – nefavorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 4 de voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Iofciu Ion, Nicolaidis 

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

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

Vladimir și Roșca Iustinian) și 17 abțineri (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, 

Burlacu Oleg, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță 

Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov 

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

Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia Ramona, Ștefănescu Georgiana-Raluca 

și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, proiectul nu a trecut. Punctele 18, 19 și 20 care au fost retrase. Deci, 

urmează punctul 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu (P.U.D.) Calea 13 Septembrie nr. 233A, 235A – Sector 5, București.   

Comisia pentru Urbanism, domnul secretar? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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Aviz favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot! Poftiți, domnul Roșca.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bună ziua, Iustin Roșca – grupul U.S.R. O singură întrebare, referitoare la 

proiect: ce excepții sunt față de lege? Voiam să știm și noi. Aprobăm blocul acesta 

de șase etaje pentru că...? De ce avem P.U.D.? Vreau să știu: din cauza 

suprafețelor desfășurate, din cauza retragerilor, din cauza...? 

 

Dl Arhitect Șef – Bașca Robert Mihai 

De la început vreau să precizez faptul că această documentație a fost 

elaborată în baza prevederilor P.U.G. (Planul Urbanistic General), nu vorbim 

despre P.U.Z. Sector 5. Doi: Referitor la întrebarea dumneavoastră, domnule 

consilier, a fost necesară elaborarea unei documentații de urbanism, deoarece 

potrivit regulamentului local de aferent P.U.G. Municipiul București, pentru 

terenuri cuprinse între 1 500 – 3 000 mp se va întocmi, obligatoriu, documentație 

de urbanism P.U.D. Retragerile sunt generoase, inserția urbană este potrivită. 

Aveți la dosar plombele existente. Calitatea arhitecturală, ne mândrim cu așa ceva 

la Sectorul 5 și vom avea grijă să ajungem și la astfel de... Mulțumesc frumos!   

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumim! Mai sunt întrebări? Supunem la vot! 

 

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), 9 voturi împotrivă 

(Bîrsan Mihai, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-

Ramona și Roșca Iustinian) și 2 abțineri (Burlacu Oleg și Mălăelea Daniel), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 22 - Proiect de hotărâre 

privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 160/30.09.2021 privind aprobarea studiului de 

fundamentare și a documentației pentru aplicarea procedurii de concesiune de 

servicii în vederea amplasării pe domeniul public și privat aflat în administrarea 

Sectorului 5 al Municipiului București a unor sisteme constructive mixte cu rol 

de creștere a nivelului de siguranță al cetățenilor, expunere mesaje cu caracter 

social, de informare și promovare. Domnul secretar, comisia pentru Buget, 

Comisia pentru Urbanism? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia pentru Buget – nefavorabil, Comisia pentru Urbanism – 

nefavorabil. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am vrea puține detalii despre proiect, de la inițiator.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Din partea executivului? Domnul Ceti? 

 

Dl Ceti Claudiu Octavian 

Bună ziua, domnilor consilieri! Vă mulțumesc pentru invitație! 

În primul rând este vorba despre o actualizare a vechii Hotărâri a Consiliului 

Local Sector 5 (ținând cont că este vorba, de această dată, despre concesionarea 

unui serviciu), nr. 160 emisă pe 30.09.2021.  

De această dată o să luăm în discuție un singur lucru, și anume completarea 

esențială, pe care o consider, introducerea analizei de risc și introducerea unei 

analize financiare unde să se menționeze, sau cel puțin să fie mult mai explicite, 

exact cum am dorit (repet: data trecută a fost o hotărâre care a trecut, da?), mult 

mai explicită prin faptul că noi încasăm (repet cuvântul: încasăm), bani pe care 

astăzi (cu părere de rău), sau în ultimii treizeci de ani, cel puțin, nu i-am încasat.  

Este vorba despre taxe care vor veni direct la bugetul local, taxe care vor fi 

încasate prin direcția noastră de specialitate D.I.T.L. (Direcția de Impozite și Taxe 

Locale Sector 5), și este vorba de 3% din contractele de publicitate. Publicitate, 

bineînțeles afișată pe panourile respective.  
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Noi avem o analiză financiară făcută, cel puțin pe un număr de 300 de 

panouri. 300 de panouri care vor respecta tot ce înseamnă reglementările în 

vigoare de urbanism, adică vor fi la fel. Nu o să mai avem panouri unul mai mare, 

unul mai mic, unul pus pe stâlp, unul pus pe casă, unul pus în parc, unul pus pe 

stradă și așa mai departe.  

Vom avea un control foarte bine efectuat de către direcția de specialitate din 

cadrul primăriei și aceasta este poliția locală prin compartimentele sale de 

specialitate.  

Mai mult decât atât, în afară de veniturile pe care le preconizăm, încă vor 

veni minime, vor veni anuale la bugetul local aproximativ 7 000 000 de lei, din 

cele 300 de panouri. Sunt bani care vor veni în bugetul Primăriei Sectorului 5. 

Vom avea și o redevență. De ce? Pentru că vorbim aici de un serviciu public. 

Vorbim despre o redevență de 360 de euro (echivalentul din lei, bineînțeles), care 

vor veni pentru fiecare panou. Am pus pe un plan, aproximativ de 10 ani, adică 

pe fiecare an de pe acel panou se va încasa 360 de euro pentru că a fost 

concesionat. Se va merge pe același principiu cum se merge la Salubrizare și la 

Infrastructură, este cea de redevență.  

Legislația ne permite și noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință să 

reglementăm această activitate, să putem să încasăm, astăzi, bani. Gândiți-vă că 

și codul fiscal în vigoare ne-a permis să încasăm acest 3%. Nu am avut cum, nu 

am avut organism de control, nu am avut regulament, nu am avut cine să poată să 

reglementeze, cel puțin, sau să susțină o inițiativă și să putem să producem bani 

la bugetul local. Bani pe care bineînțeles, dumneavoastră, prin aprobarea 

bugetelor ulterioare îi veți folosi în funcție de priorități.  

Orice altă întrebare vizavi de... sunt doar niște completări. Am vrut să fim 

mult mai clari pentru că nu ne dorim interpretări. Vă rog! 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Domnul consilier, al domnului primar. „A unor sisteme constructive mixte”, 

ce sunt astea? Ce reprezintă? 

 

Dl Ceti Claudiu Octavian 

Vă mulțumesc mult că ați adresat această întrebare! Exact cum am 

menționat și în luna septembrie a anului 2021 este vorba despre aceste panouri. 

Aceste panouri au atașate diverși senzori privind fluxul de trafic, privind 

temperatura, privind calitatea aerului. Toate aceste lucruri în sine vor fi transmise 

în centrul poliției locale (dispecerat, cum este el cunoscut). Acolo vor fi 

centralizate aceste date și vor fi folosite de către instituția noastră, și alte instituții 

care ne solicită în mod repetat, în cazul de față Ministerul Mediului, calitatea 



36 

 

aerului, poluarea (cei de la Administrația Străzilor ne cer traficul pe anumite artere 

unde avem amplasate panouri, bineînțeles).  

Și totodată vom putea transmite mesaje în timp real. Aceste panouri fiind 

conectate, ori acele mesaje mici care acum sunt transmise pe panouri 1/1 cum le 

avem în sector, vom avea panouri adevărate, unde orice cetățean, din zona 

respectivă, va putea să vadă orice mesaj în timp real. Indiferent că vom vorbi de 

un mesaj de urgență, de un mesaj de alertă, un mesaj trimis de autoritatea locală 

sau orice instituție ale statului (legat de refugiați, legat de M.A.I.), noi vom putea 

să le folosim în timp real.  

De ce poartă această denumire? Este o denumire tehnică. Noi le folosim, în 

limbaj popular „panouri”, dar în realitate sunt acele terminale cu tehnologia pe 

care ați menționat-o și dumneavoastră de informare a cetățenilor. 

Noi, în cazul de față, asta ne-am dorit. și să nu fie un simplu panou. Adică 

putem trece, în era tehnologiei, la un alt nivel.   

 

La ora 1129 se împart buletinele de vot pentru Punctul 6 - Proiect de 

hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local 

al Sectorului 5 al Municipiului București care să facă parte din Comisia de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 

Sectorului 5 al Municipiului București.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Este vorba despre o investiție, nu? De fapt? Îmi aduc aminte că aceste zece-

patrusprezece panouri pe care le avem acum... domnul primar, vedeți că dați, încă, 

mărțișoare pe ele.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Aseară am văzut și eu.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Sunt și eu obligat să cumpăr în continuare mărțișoare, din cauza 

dumneavoastră, ca suntem încă la concurență. Vă rog să actualizați! Despre astă 

primăvară vorbim. 

Ați argumentat, dumneavoastră, foarte bine prevederile legale și lucru care 

se puteau întâmpla. C-a lipsit controlul... De exemplu, întreb și eu direcția taxe 

locale plătește 3% către direcția taxe locale pentru panourile din stațiile de 

autobuz? Nu plătește! Deci, controlul pleacă de la noi, chiar. Și domnul primar 

trebuie să plătească 3%. Presupun că dă mărțișoare din fondul propriu, nu cred că 

din banii contribuabililor. Ok!   
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Aici vreau să facem o evaluare economică. Cât investim în aceste...? Și cât 

amortizăm? Să nu vină un consilier să ne întrebe: „Domne`, în douăzeci și patru 

de ani amortizăm un chioșc?”.  

 

Dl Ceti Claudiu Octavian 

Nu există așa ceva.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Dar niciodată nu a existat așa ceva. Deci, noi considerăm că nu este o 

oportunitate de a investi în aceste panouri, acum. Mulțumesc!  

 

Dl Ceti Claudiu Octavian 

Vă mulțumesc că ați ridicat această problemă. Nu este vorba de investiție. 

Noi vorbim despre concesionarea unui serviciu. Vă mulțumesc foarte mult. 

Primăria prin... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnul Țigănuș? 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Prima problemă: ați zis evaluare de risc. Evaluare de risc la ce? 

A doua problemă: din câte cunosc eu (s-ar putea să mă înșel), există un 

regulament de amplasare al acestor panouri la nivelul capitalei. Eu așa știu, că este 

făcut după vremea lui Firea, acest regulament, care a fost aprobat printr-o hotărâre 

a Consiliului General al Municipiului București. Îmi aduc perfect aminte. 

Trei: unde se vor amplasa? Că de exemplu, pe principalele artere ale 

sectorului nu prea aveți competența. Competența este a capitalei. Deci, veți 

amplasa pe strada mea, pe Intrarea Luptătorilor? Mă îndoiesc.  

Dar evaluarea de risc la ce se referă? Evaluarea financiară? De rezistență? 

Evaluare de risc la securitatea fizică? Nu de alta, dar pe asta sunt și eu expert. 

 

Dl Ceti Claudiu Octavian 

În primul rând nu este vorba de o investiție, pentru a îi răspunde domnului 

consilier local Iustinian Roșca. Nu este vorba despre o investiție, este vorba de 

concesionarea unui serviciu. Noi nu facem investiții. Acele investiții vor fi făcute 

de posibila entitate care va reuși să acceseze această concesionare și care va plăti, 

la rândul său, pentru serviciile pe care le va efectua și încasări, către primărie acea 

redevență și mai mult decât atât, taxele pe care trebuia să le încaseze direct 
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autoritatea locală, conform Codului Fiscal. El va fi, să spunem, catalizatorul 

acestor încasări.  

Vizavi de analiza de risc care a completat, să spunem, vechea hotărâre de 

consiliu local, este vorba despre riscurile de planificare și proiectare. Este vorba 

despre riscurile de construcție, riscurile de întreținere și operare și cea de-a patra, 

riscurile legislative și de politice. În realitate este o analiză S.W.O.T., nu este 

nimic altceva pentru că așa este normal să apară la orice studiu de fundamentare. 

Mai mult decât atât, ar trebui actualizat pentru anul 2022, chiar dacă hotărârea a 

apărut în 2021. În șase luni s-au întâmplat destule modificări legislative, și aici 

discutăm și despre bugetul anului 2022 la nivel național, discutăm despre 

modificări care au fost aduse codului fiscal în România.  

Vizavi de regulamentul care a fost prezentat de către primăria generală, într-

adevăr, el există, dar noi vorbim despre concesionarea unui serviciu public. Noi 

nu discutăm, aici, despre a închiria efectiv ca și primărie. Serviciul de 

concesionare înseamnă cu totul și cu totul altceva. Noi respectăm regulamentul, 

tocmai despre asta este vorba pentru că concesionarul va respecta regulamentul 

capitalei. Capitala fiind unitatea administrativ teritorială să spunem superior 

ierarhic, noi fiind unitate administrativ teritorială. Deci, noi suntem în 

concordanță și cu legislația la Municipiul București, și cu legislația națională, dar 

și cu completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 160/30.09.2021.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bun! Mai sunt întrebări? Mulțumim domnul... 

 

Dl Ceti Claudiu Octavian 

Eu vă mulțumesc mult! Nu uitați, încasăm bani la bugetul local, în fiecare 

an, aproape 7 000 000 de lei care pot fi folosiți pentru cetățeni. Vă mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Votul pentru proiectul de hotărâre numărul 22. Vă rog domnul secretar. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 4 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Iofciu Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 12 voturi împotriva (Bîrsan Mihai, 

Burlacu Oleg, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, 

Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Pop Claudia Ramona, și Roșca Iustinian) și 10 abțineri 

(Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină 



39 

 

Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru 

George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul 

de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 160/30.09.2021 privind aprobarea 

studiului de fundamentare și a documentației pentru aplicarea procedurii de 

concesiune de servicii în vederea amplasării pe domeniul public și privat aflat 

în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București a unor sisteme 

constructive mixte cu rol de creștere a nivelului de siguranță al cetățenilor, 

expunere mesaje cu caracter social, de informare și promovare nu a fost 

adoptat. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 

Sectorului 5 al Municipiului București, în calitate de partener, la Parteneriatul 

cu Primăria Municipiului București în calitate de lider de parteneriat, pentru 

proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului semaforizare inteligentă 

(Managementul traficului București - Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de 

transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și 

reducerii poluării” în cadrul BTMS (Bucharest Trafic Management System) – 

ITS (sisteme de transport inteligent) cu finanțare PNRR Componenta C10 – 

Fondul Local și pentru aprobarea Acordului de parteneriat. 

Avizele comisiilor. Comisia Buget Finante - nefavoravil, Urbanism -  

nefavorabil, Ecologie - nefavorabil. Avem discuții? Domnule Secretar, vă rog să 

dispuneți votul. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu   23 voturi pentru, (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin 

Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Matei Ion, Mălăelea 

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

Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian)  și 3 abțineri (Găină Maria, 

Lazarov Alexandru și Ploscaru George) proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 24 - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 privind modalitatea de 

gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 
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Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public 

de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 

Municipiului București. 

Avizele comisiilor. Comisia pentru Buget - nefavorabil, Comisia de 

Ecologie - nefavorabil. Întrebări? 

 

Dl Primar Popescu  Cristian Victor-Piedone 

Domnul director Fecioru, sunteți aici? Înainte de vot explicați de ce domnul 

de la Infrastructură nu a avut limba la el și nu s-a ridicat. Vedeți de ce este nevoie 

și aduceți-vă aminte ce ați găsit în această societate Salubrizare creată de... nu 

creată de noi, cu ce tarife și care sunt problemele cu modificarea tarifelor. Tare și 

răspicat.  

 

Dl director Fecioru Andrei 

De când am preluat Salubrizarea și ce-am găsit acolo au fost cele 34 

milioane lei pe care ne-am chinuit și ne chinuim în continuare să le acoperim. Din 

păcate, de fiecare dată venim cu actualizarea prețurilor și conform A.N.R.S.C., 

Ord. 82 niciodată în afara legii. Prețul pe care l-am găsit la Salubrizare era de 8 

lei. Dar din păcate se colecta gratuit și a trebuit să refacem absolut toată 

infrastructura de contractare ca să putem să încasăm. În acest moment suntem pe 

o linie destul de bună și am acoperit majoritatea sumelor, aproximativ din cei 34 

de milioane, 30 milioane sunt acoperiți, am mai rămas  cu o datorie la acele utilaje 

care sunt de la A.E.S. Încercăm în continuare, ca să facem și această ajustare să 

putem să ne acoperim motorina și să putem să ne acoperim... 

 

Dl Primar Popescu  Cristian Victor-Piedone 

Domnule director, domnii consilieri și eu dorim să știm de ce faceți această 

ajustare. Că visați voi noaptea sau... ce implică acest lucru? 

 

Dl director Fecioru Andrei 

Această ajustare se face conform inflației unde motorina și restul... 

motorina a crescut și absolut tot... 

 

Dl Primar Popescu  Cristian Victor-Piedone 

Și asta se regăsește în facturarea către...  
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Dl director Fecioru Andrei 

Se găsește către absolut toată lumea și către U.A.T. și către... populație. 

 

Dl Primar Popescu  Cristian Victor-Piedone 

Foarte bine. Deci nu crești tariful și nu renegociezi contractul să nu-i pui 

la... nu la pubelă sau la... crește doar tariful. 

 

Dl director Fecioru Andrei 

Crește doar tariful. Cetățeanul va fi informat cu creșterea tarifului conform 

Ordinul nr. 82 conform inflației. Va fi informat. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Întrebarea este... cunoaștem foarte bine această companie din subordinea 

Consiliului Local - trebuie să existe un raport economic înainte să vină cu mărire 

de preț. S-a întâmplat aceasta? 

 

Dl Ceti Claudiu Octavian 

Noi prezentăm raportul anual în momentul depunerii situațiilor financiar- 

contabile. Am început! Prima companie care va depune în zilele următoare 

situațiile financiar contabile va fi compania Salubrizare Sector 5 S.A., iar pe 

parcursul lunii aprilie până la Sărbătorile Pascale Ortodoxe, le vor depune și 

celelalte companii, A.E.S. și Infrastructură. După depunerea documentelor 

financiar-contabile, eu voi veni personal în fața dumneavoastră, a tuturor 

consilierilor locali ai Sectorului 5 și a cetățenilor și vom prezenta rapoartele de 

activitate, atât cele trimestriale pentru directorul general și semestriale pentru 

consiliile de administrație. Totodată, ce pot să vă spun până în momentul de față 

sunt publicate pe site-ul primăriei Sectorului 5, conform Ordonanței 109 și  

angajamentele pe care le avem prin contractul de mandat, companiile prin 

secretariatul tehnic a trimis către Primăria Generală la compartimentul de 

specialitate aflat în subordinea Secretarului General al Municipiului București al 

Sectorului 5, rapoartele pe  primele 3 trimestre din anul 2021 - vorbim de 

mandatul nostru, nu știm înainte ce s-a întâmplat, și nu au fost așa ceva, sunt 

trimise și ridicate pe site-ul primăriei, chiar am și adresa. Chiar s-a întâmplat 

chestia aceasta, sunt ridicate, la fel și rapoartele pe semestrul I la cele 3 companii 

pentru consiliul de administrație. Sunt rapoartele de activitate pur și simplu. 

Suntem obligați prin contractul de mandat vis a vis de activitatea ce o prestăm și 

la fel sunt și pe site-l nostru. Nu vă ascund faptul că în momentul de față avem un 

control de la Ministerul de Finanțe, chiar pe Salubrizare este un control aflat în 

derulare. Și noi am rămas surprinși de ce a venit controlul doar din 2021, de ce nu 



42 

 

a venit de la înființare încoace. Dar nu este problemă, toată documentația aferentă 

s-au axat foarte mult pe proceduri de selecție, proceduri de încheiere de contracte 

de mai multe activități legislative (culmea ironiei, mai mult legislative decât 

financiare). Momentan nu au avut obiecțiuni și cu siguranță la finalul controlului 

vă vom face publice aceste date și totodată le vom aduce la cunoștință consiliului 

local Sectorului 5. acționarul majoritar al companiei. Vis a vis de tarife cu 

siguranță mai pot să am câteva completări dacă... Tarifele, nu doar prin 

documentația primită de la I.N.S., avem o inflație transmisă către serviciile de 

salubrizare de 5,1%. Avem o creștere a prețurilor combustibililor de aproape 40% 

transmisă de către furnizori. Mai mult decât atât, noi am mai întâmpinat o 

problemă tehnică, cel care câștigase licitația. O companie care se află acționar la 

estul României, nu știu dacă avem voie să facem public anumite denumiri, ne-au 

transmis clar să renegociem, să găsim și o alternativă, un alt furnizor de 

combustibil. Este posibil ca unitatea care produce la Petro-Brazi combustibil 

pentru stațiile respective... pardon, Petrotel să-și înceteze activitatea. Vis a vis de 

prețul combustibilului este mai mult decât public, iar răspunsul instituției abilitate  

I.N.S. în cazul de față și buletinul pe luna februarie 2021 transmis publicat pe site-

ul dumnealor, ne-a arătat foarte clar că este o creștere variabilă între 40%-46% 

Din acest motiv, pe lângă creșterea salariului minim pe economie la 2550 lei, am 

fost obligați prin ordinul A.N.R.S.C./82, completat cu ordinul A.N.R.S.C./109 să 

modificăm tarifele. Gândiți-vă, că noi trebuie să fim anual sau periodic în funcție 

de modificările importante să actualizăm aceste tarife. La noi vine în control 

Curtea de Conturi, vine în control Ministerul de Finanțe și nu putem să prestăm 

servicii în cuantum de 14 lei, iar noi să încasăm 12 lei. Mai mult decât atât, tariful 

către populație este 12 lei  plus TVA luați în calcul, noi spunem 14 lei în limbaj 

popular, dar în realitate este 12 lei plus TVA, la fel și către autoritatea locală și 

instituțiile publice.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Cu cât crește an de an? 

 

Dl Ceti Claudiu Octavian 

An la an crește în funcție de inflație și de majorarea a tot ce înseamnă părții 

de cheltuieli pe care le avem, tot ce înseamnă bun de plată în consum. Conform 

inflației, nu avem cum să facem un calcul, poate să crească cu 10%, cu 15%. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Cum era anul trecut în martie când a oprit furnizarea, cât era prețul? 
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Dl Ceti Claudiu Octavian 

Vă mulțumesc pentru întrebare domnule Roșca. Era atunci 8 lei. Dar, de ce 

era 8 lei? Aici este problema. Nu respecta... nu erau incluse chiria utilajelor, un 

lucru foarte important, nu era introdus partea de salariu brut, adică taxe și 

impozitele care trebuie plătite lună de lună către bugetul de stat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

În fundamentare cum nu erau introduse? 

 

Dl director Fecioru Andrei 

Nu exista închirierea utilajului, nu apărea, absolut tot ce plătești către un 

angajat, absolut... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Poate altul este motivul, poate a crescut fondul de salarii. 

  

Dl Ceti Claudiu Octavian 

Am rămas cam la fel...automat a trebuit să ne reglementăm conform 

A.N.R.S.C. Gândiți-vă că noi facem parte din cele 4 mari servicii publice unde 

A.N.R.S.C.-ul are un control absolut. Vorbim aici de salubrizare, unde e controlul 

cel mai mare, serviciul de apă și canal, serviciul de transport public și serviciul de 

iluminat. Noi avem salubrizarea și gândiți-vă este un control fantastic. Periodic 

ne vin de la cel puțin 5 organe de control, de 2 ori pe săptămână, câte odată, în 

control. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu considerați că ne cam grăbim cu hotărârea aceasta? Fiindcă știu că există 

în Parlament un proiect de lege privind plafonarea prețurilor la energie... Și stau 

și mă gândesc oare nu ar fi bine să așteptăm totuși proiectul de lege și pe urmă să 

faceți o hotărâre.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor-Piedone 

Eroare domnule consilier, până la apariția unei legi efectul se produce, legea  

nu permite retroactiv. Astăzi suntem în deficit. Noi reglăm ce se întâmplă astăzi 

sau ce s-a întâmplat cu câteva luni în urmă. Când va da parlamentul legea, nu știu 

când o va da, până atunci sigur vor crește prețurile, suntem conștienți. Noi aducem 

la zi, dacă dă dumnezeu să le blocheze, le blochează prin lege. Momentan noi 

reglăm ceea ce trebuie să reglăm la zi. 
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Dl Ceti Claudiu Octavian 

Cât timp în proiectul respectiv discutăm de o plafonare, discutăm de o 

plafonare în momentul adoptării legii respective. Deci, este clar că noi astăzi 

trebuie să ne actualizăm cu tarifele vis a vis de majorările întâmplate în ultimele 

3 luni de zile la tot ce înseamnă... cheltuieli și materiale. 

 

Din sală 

Hotărârea are efect retroactiv? 

 

Dl Ceti Claudiu Octavian 

Nu există așa ceva. Este imposibil, niciodată! 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor-Piedone 

Eroare! Ea produce efecte! Atunci dacă noi prestăm la un preț sub, va 

rămâne pagubă. Noi oricum prestăm și astăzi la un preț ireal față de... chiar acei 2 

lei raportați la zeci și zeci de contracte... 

 

Dl Ceti Claudiu Octavian 

În fiecare zi, compania și în cazul de față acționarul majoritar se produc 

niște pierderi în fiecare zi. 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor-Piedone 

Ar fi impetuos necesar ca parlamentul să emită aceste legi, cel puțin să 

subiectele respective. Mulțumesc domnilor. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai are cineva de întrebat ceva? La acest punct avem un amendament inițiat 

de domnul primar Popescu Cristian Victor-Piedone. L-ați primit fiecare prin e-

mail. Doriți lămuriri cu privire la acest amendament? Nu. Supunem la vot 

amendamentul la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 privind modalitatea de 

gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 

Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public 

de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

salubrizare, a Caietului e sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 

Municipiului: 
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Text original: 

Art. 1 Se aprobă modificarea și 

completarea anexei 4 a Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 

67/23.03.2020 privind modalitatea de 

gestiune a serviciului public de 

salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 

Municipiului București, stabilirea 

modalității de gestiune a serviciului 

public de salubrizare la nivelul 

Sectorului 5 al Municipiului București, a 

Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de 

salubrizare, a Caietului e sarcini și a 

Contractului Cadru de Delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare 

la nivelul Sectorului 5 al Municipiului 

București, conform ANEXEI 1 și ANEXEI 

2 la prezenta hotărâre.   

 

Art. 2 Se aprobă modificarea și 

completarea anexei 5 a Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 

67/23.03.2020 privind modalitatea de 

gestiune a serviciului public de 

salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 

Municipiului București, stabilirea 

modalității de gestiune a serviciului 

public de salubrizare la nivelul 

Sectorului 5 al Municipiului București, a 

Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de 

salubrizare, a Caietului e sarcini și a 

Contractului Cadru de Delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare 

la nivelul Sectorului 5 al Municipiului 

București, conform ANEXEI 3  la 

prezenta hotărâre.   

 

Art. 3 Se aprobă modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 67/23.03.2020 privind 

modalitatea de gestiune a serviciului 

public de salubrizare la nivelul 

Sectorului 5 al Municipiului București, 

stabilirea modalității de gestiune a 

serviciului public de salubrizare la 

nivelul Sectorului 5 al Municipiului 

București, a Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului 

public de salubrizare, a Caietului e 

Text modificat: 

Se elimină art. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 devine art.1. Se aprobă modificarea și 

completarea anexei 5 a Hotărârii Consiliului 

Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 pentru aprobarea 

Studiului de oportunitate privind modalitatea de 

gestiune a serviciului public de salubrizare la 

nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, 

stabilirea modalității de gestiune a serviciului 

public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 

Municipiul București, a Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului public de 

salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului 

Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului 

București, conform ANEXEI 1 la prezenta 

hotărâre.   

 

 

Se elimină art. 3 
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sarcini și a Contractului Cadru de 

Delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 

Municipiului București, prin introducerea 

Anexei 6 conform ANEXEI 4 la prezenta 

hotărâre.   

 

Art. 4. Toate celelalte prevederi ale 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 

67/23.03.2020 privind modalitatea de 

gestiune a serviciului public de 

salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 

Municipiului București, stabilirea 

modalității de gestiune a serviciului 

public de salubrizare la nivelul 

Sectorului 5 al Municipiului București, a 

Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de 

salubrizare, a Caietului e sarcini și a 

Contractului Cadru de Delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare 

la nivelul Sectorului 5 al Municipiului 

București, rămân neschimbate. 

 

Art. 5. Primarul Sectorului 5 prin 

aparatul de specialitate, Serviciul 

Evidență Acte Administrative – Direcția 

Asistență Tehnică și Juridică, Direcția 

Generală de Administrare a Domeniului 

Public și Privat al Sectorului 5 și Direcția 

Generală Economică, Direcția Generală 

Juridică, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform 

competențelor. 

 

Anexa 3 la proiectul de hotărâre - Fisa de 

fundamentare a tarifului pentru colectare 

si transport deseuri 

STRADALE/MUNICIPALE SECTOR 5 

BUCURESTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 devine art. 2. Toate celelalte prevederi ale 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 

67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de 

oportunitate privind modalitatea de gestiune a 

serviciului public de salubrizare la nivelul 

Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea 

modalității de gestiune a serviciului public de 

salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul 

București, a Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de salubrizare, a 

Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de 

Delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului 

București 

 

 

 

 

 

Art. 5 devine art. 3. Primarul Sectorului 5 prin 

aparatul de specialitate, Serviciul Evidență Acte 

Administrative – Direcția Asistență Tehnică și 

Juridică, Direcția Generală de Administrare a 

Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 și 

Direcția Generală Economică, Direcția Generală 

Juridică, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

 

 

Anexa 1 la proiectul de hotărâre – Fișa de 

fundamentare a tarifului pentru colectare și 

transport deșeuri STRADALE/MUNICIPALE 

SECTOR 5 BUCUREȘTI: 

 

 

 

  

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

Cu 5 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Gorneanu Mihaela, Iofciu 

Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 11 voturi împotrivă 

(Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Pop Claudia Ramona și Roșca Iustinian) și 10 abțineri 

(Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină 

Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru 

George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), 

amendamentul nu a fost validat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Supunem la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 privind modalitatea de 

gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 

Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public 

de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 

Municipiului București. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 5 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Gorneanu Mihaela, Iofciu 

Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 11 voturi împotrivă 

(Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu 

Constantin-Vladimir, Pop Claudia Ramona și Roșca Iustinian) și 10 abțineri 

(Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Găină 

Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru 

George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul 

de hotărâre nu a fost adoptat. 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor-Piedone 

Dacă îmi permiteți doamna președinte. Apreciez implicarea dumneavoastră 

ca proprietar al acestei societăți... nu executivul. Responsabilitatea este a 

dumneavoastră. Că vă abțineți domnilor de la PSD, că sunteți împotrivă sau... nu 
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e treaba executivului, a dumneavoastră e societatea, paguba dacă va rezulta 

răspundeți solitar. Asta raportat  la politica care o faceți gratuit. E a dumneavoastră 

societatea, nu a executivului, dumneavoastră sunteți beneficiarii de drept. Vă 

mulțumesc. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, mergem mai departe punctul 25 - proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 

185/25.11.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere 

a autorizației de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare, 

comerț ambulant, comercializare presă, carte, flori pe domeniul public al 

Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 

5. Avizul comisiei pentru Urbanism? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia pentru Urbanism aviz nefavorabil și comisia  pentru Privatizare, 

tot aviz nefavorabil. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Intervenții? Doriți să adresați întrebări. Supunem la vot proiectul nr.25. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 voturi pentru proiectul de hotărâre  a fost adoptat.  

Punctul nr. 26 - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție, în vederea 

creșterii performanței energetice pentru 27 blocuri de locuințe de pe raza 

Sectorului 5 al Municipiului București.  Comisia pentru Buget și comisia pentru 

Urbanism?  
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei pentru Buget nefavorabil și avizul comisiei pentru 

Urbanism tot nefavorabil. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Este inițiat de executiv. Aș dori și eu să solicit câteva lămuriri. Dacă poate 

să ne spună cineva despre ce e vorba pentru că așa cum este în lista de proiecte nu 

prea sunt amănunte, nu știm despre ce este vorba și ce implică această actualizare.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor-Piedone 

Doamna președinte, cu tot respectul. Imposibil să nu știți, aveți un creier 

luminat președintele Sectorul 5 Daniel Florea. Putea să vă explice, ce și de unde, 

o să vă dăm noi detalii. Chiar dacă aveți ordine de zi pe unitate. Dumneavoastră 

votați în cunoștință de cauză raportat la necesitatea... Sunt finanțări care trebuie... 

sunt bani de luat, nu bani de dat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumesc domnule primar, dar vrem câteva lămuriri. 

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor-Piedone 

De acord , dar v-i le putea da un primar fost în funcție care a accesat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul primar nu este de față...  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor-Piedone 

Nu este, dar vă cheamă la ședință pe ordine de zi pe unitate ca să voteze si 

să blocheze tot. Normal! S-a văzut în sector! 

 

Dl director Cormoș Adrian 

Este vorba de indicatorii tehnico-economici după prestarea serviciilor de 

proiectare la cele 27 de blocuri care fac parte din contractul subsecvent nr. 2, deja 

semnat. În momentul de față în curs de a fi demarate procedurile de lucrări.  

 

Dl Primar Popescu Cristian Victor-Piedone 

Banii! 

 

Dl director Cormoș Adrian 
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Banii îi regăsiți în următoarele  proiecte 27, 28, 29, vor fi din Fonduri 

Europene. Sunt depuse cererile de finanțare. Fiind 27 de blocuri, se pot depune, 

conform instrucțiilor, doar pentru câte 10 blocuri. De aceea, aceste imobile le 

găsiți în mai multe hotărâri de consiliu în continuare.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, mulțumesc. Deci, 27 de blocuri fac parte din proiectul nr. 26? 

 

Dl director Cormoș Adrian 

Nu. Deci, sunt 27 de imobile, indicatorii tehnico-economici conform 

contractului subsecvent nr. 2. Acest contract cuprinde 27 de imobile. Aceste 27 

de imobile dumneavoastră le aprobați indicatorii tehnico-economici. Pe ordinea 

de zi la punctul 28, 29, 30 și 31regăsiți aceste blocuri depuse spre finanțare din 

programul național de reziliență. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Am înțeles, domnule director! Deci, este vorba de cele 27 de blocuri la 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici, iar sursa o regăsim la celelalte 

proiecte. 

 

Dl Primar Popescu  Cristian Victor-Piedone 

La fiecare proiect, veți regăsi la sfârșit Programul Național de Reziliere și 

Reziliență, aprobat de Ministerul Dezvoltării. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai are cineva ceva de întrebat? Nu. Domnule Secretar vă rog dispuneți 

votul. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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, Pop 

Claudia-Ramona, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și 

Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo 

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

hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect 
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tehnic și detalii de execuție, în vederea creșterii performanței energetice pentru 

27 blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București a fost 

adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul a fost validat. Proiectul nr. 27 - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea depunerii cererii de finanțare  cu titlul ,,Creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sector 5 pentru  imobilele din Calea 13 

Septembrie, nr.118- 120, Bl.60- 62, Sc. 1, 2, Calea 13 Septembrie, nr. 239, bl.V5, 

SC. 1, 2, 3, Calea Ferentari, nr. 8, Bl. 117 Calea Ferentari, nr.12, Bl. 119D, Sc. 

1, 2, Calea Ferentari, nr. 13, Bl. 94, Sc. 1, 2, 3, Calea Ferentari, nr. 15, Bl.95, 

Sc. 3, 4, Calea Ferentari, nr. 17, Bl. 96, Sc. 1, 2, Calea Ferentari, nr. 20, Bl.126, 

Sc. 1, 2, 3, Calea Rahovei, nr. 323, Bl.26, Sos. Alexandriei, nr. 92, Bl. L26 și a 

cheltuielilor aferente în cadrul apelului de proiecte prin Programul Național de 

Redresare și Reziliență- PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației”. Comisia pentru Buget și 

comisia pentru Urbanism?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei pentru Buget favorabil și avizul comisiei pentru Urbanism 

tot favorabil. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bun! Supunem la vot.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 voturi pentru proiectul de hotărâre  a fost adoptat. Proiectul nr. 28 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare  cu titlul 
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,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sector 5 pentru  

imobilele din Calea Rahovei, nr. 358, Bl. 10B, Sos. Alexandriei, nr. 1, Bl. 1- 3, 

Sos. Alexandriei, nr. 90, Bl. L25, Sos. Alexandriei, nr. 96, Bl. PC12, Calea 13 

Septembrie, nr. 128, Bl. P35, Calea 13 Septembrie, nr. 133, Bl. T2B, Str. 

Anghelache Ivan Caporal, nr.3, Bl. M30, Sc.1, 2, Str. Anghelache Ivan 

Caporal, nr.6, Bl. M26 și cheltuielilor  aferente proiectului, în cadrul apelului 

de proiecte prin Programul Național de Redresare și Reziliență- 

PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice 

și Administrației”. 

Avizul comisiei pentru Buget, avizul comisiei pentru Urbanism? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil pentru ambele comisii de specialitate. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot proiectul. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 voturi pentru proiectul de hotărâre  a fost adoptat. Proiectul nr. 29 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare  cu titlul 

,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sector 5 pentru 

imobilele, Str. Anghelache Ivan Caporal, nr. 7, Bl. M31, Str. Barca, nr.11, Bl. 

M86, Str. Barca, nr.20, Bl. 107A, Str. Mărgeanului, nr.36, Bl. M102, Str. 

Mărgeanului, nr.38, Bl. M101, Str. Mărgeanului, nr.40, Bl. M100, Calea 

Ferentari, nr.10, Bl. 119A, Sc. A, Calea Ferentari, nr.10, Bl. 119B, Sc. B, Calea 

Ferentari, nr.16, Bl. 124A, Aleea Botorani, Bl.V82, Sc. 1, 2, 3 și a cheltuielilor 

aferente proiectului, în cadrul apelului de proiecte prin Programul Național de 
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Redresare și Reziliență- PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației”. Comisiile?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil pentru ambele comisii de specialitate. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre  a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 voturi pentru proiectul de hotărâre nr. 29 a fost adoptat. 

Proiectul nr. 30 - Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțare  cu titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sector 5 pentru imobilele Calea Ferentari, nr.3, Bl. 75, Calea 

Ferentari, nr.7, Bl. 83A, Calea 13 Septembrie, nr. 103, Bl. 99, Calea 13 

Septembrie, nr. 126A, Bl. P43, Calea 13 Septembrie, nr. 128A, Bl. P44, Calea 

13 Septembrie, nr. 206, Bl. V38, Calea 13 Septembrie, nr. 210, Bl. V40, Calea 

13 Septembrie, nr. 218, Bl. V47, Aleea Botorani, nr. 3, Bl. V35, Sos. Sălaj, nr.2, 

Bl. 126A, Sc.1, 2 si a cheltuielilor aferente proiectului, în cadrul apelului de 

proiecte prin Programul Național de Redresare și Reziliență- 

PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice 

și Administrației”. Comisiile?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil pentru ambele comisii de specialitate. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot. 
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre  a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 voturi pentru proiectul de hotărâre nr. 30 a fost adoptat. 

Proiectul nr. 31 - Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțare  cu titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sector 5 pentru imobilele Prelungirea Ferentari, nr. 52- 60, Bl. A, 

Prelungirea Ferentari, nr. 52- 60, Bl. B, Str. Dumbrava Noua, nr.11, Bl. M5, 

Sc. 2- Str. Barca, nr.13, Bl. M5, Sc.2, Str. Barca, nr.15, Bl. M6, Sc.1, 2,  Str. 

Barca, nr.17, Bl. M8, Sc.1, Str. Barca, nr.24, Bl. M106, Str. Barca, nr.26, Bl. 

M105, Barca, nr.30, Bl. M103, Str. Bârnova, nr.11, Bl. M120, Str. Bârnova, 

nr.13, Bl. M120 A și a cheltuielilor aferente proiectului, , în cadrul apelului de 

proiecte prin Programul Național de Redresare și Reziliență- 

PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice 

și Administrației”. Comisiile?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil pentru ambele comisii de specialitate. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 
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Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 voturi pentru proiectul de hotărâre nr. 31 a fost adoptat. 

Proiectul nr. 32 - Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțare  cu titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sector 5 pentru imobilele, Str. Bârnova, nr.5, Bl. M117, Str. 

Buzoieni, nr.2, Bl. M76, Str. Buzoieni, nr.10, Bl. M40, Str. Cobadin, nr.7, Bl. 

M209, Str. Cobadin, nr.12, Bl. M202, Str. Crăișorului, nr. 3, Bl. M136, Str. 

Dobrun, nr.2, Bl. M58, Sc.1, 2, Str. Caporal Mișcă Petre, nr.1, Bl. M82, Sc.1, 

Str. Dumbrava Noua, Nr. 10, Bl. M82, Sc.2, Caporal Mișcă Petre, nr.1, Bl. M83, 

Sc.1, Str. Dumbrava Noua, Nr. 12, Bl. M83, Sc.2, Str. Dumbrava Noua, Nr. 17, 

Bl. M121 si a cheltuielilor aferente proiectului, în cadrul apelului de proiecte 

prin Programul Național de Redresare și Reziliență- PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, 

aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației”. 

Comisiile?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil pentru ambele comisii de specialitate. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 voturi pentru proiectul de hotărâre nr. 32 a fost adoptat. 

Proiectul nr. 33 - Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțare  cu titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de 
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locuințe din Sector 5 pentru imobilele pentru imobilele Str. Dumbrava Noua, 

nr. 8, Bl. M81 , Str. Dumbrava Noua, nr. 23, Bl. M134A, Str. Dumbrava Noua, 

nr. 24, Bl. M206, Str. Dumbrava Noua, Nr. 7, Bl. M17, Sc.1, Caporal Mișcă 

Petre, nr.3, Bl. M17, Sc.2, Str. Focșani, Nr.1, Bl. M188, Str. Focșani, Nr.5, Bl. 

M18, Str. Iancu Jianu, nr.5, Bl. M176, Str. Iancu Jianu, nr.9, Bl. M180, Str. 

Soldat Ilie Mihail, Nr.9, Bl. M13, Str. Pribeagului, nr.1, Bl.25 și a cheltuielilor 

aferente proiectului, si a cheltuielilor aferente proiectului, în cadrul apelului de 

proiecte prin Programul Național de Redresare și Reziliență- 

PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice 

și Administrației”. Comisiile?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil pentru ambele comisii de specialitate. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian). 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 voturi pentru proiectul de hotărâre nr. 33 a fost adoptat. 

Proiectul nr. 34 - Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțare  cu titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sector 5 pentru imobilele Str. Caporal Mișcă Petre, nr.9, Bl. M19, 

Str. Sergent Major Gheorghe Iorga, Nr.1, Bl. 59B, Sc. 1, 2, Str. Soldat Ene 

Modoran, Nr.1, Bl. 10C, Str. Soldat Ene Modoran, Nr.5, Bl. 93A, Str. Soldat 

Ene Modoran, Nr.7, Bl. M92, Sc. 1, 2, Str. Soldat Ene Modoran, Nr.8, Bl. M89, 

Str. Soldat Ene Modoran, Nr.9, Bl. M91, Str. Soldat Ene Modoran, Nr.12, Bl. 

M179, Str. Soldat Ene Modoran, Nr.13, Bl. M169, Sc.1, 2, Str. Soldat Ene 

Modoran, Nr.15, Bl. M174 și si a cheltuielilor aferente proiectului, în cadrul 
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apelului de proiecte prin Programul Național de Redresare și Reziliență- 

PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice 

și Administrației”. Comisiile?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil pentru ambele comisii de specialitate. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot proiectul. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) - proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Proiectul nr. 35 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțare  cu titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sector 5 pentru imobilele Str. Soldat Ene Modoran, Nr.3, Bl. 

M93B, Str. Soldat Ene Modoran, Nr.6, Bl. M94, Sc. 1, 2, 3, Str. Aleea Rădășeni, 

Nr.2, Bl. 22, Str. Aleea Rădășeni, Nr.7, Bl. 27, Str. Topolnița, Nr.3, Bl. M54, 

Str. Aleea Lerești, Nr. 2, Bl. A2, Sc.1, 2, Str. Aleea Ghimeș, nr. 2, Bl. 24, Str. 

Aleea Imașului, Nr.5, Bl. 46- 48, Sc. 3, 4, Str. Malcoci, Nr. 21, Bl. 40, Str. 

Năsăud, Nr. 25, Bl. 95, Sc.1, 2 si a cheltuielilor aferente proiectului, în cadrul 

apelului de proiecte prin Programul Național de Redresare și Reziliență- 

PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice 

și Administrației”. Comisiile?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil pentru ambele comisii de specialitate. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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Întrebări? Supunem la vot proiectul. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 voturi pentru proiectul de hotărâre nr. 35 a fost adoptat. 

Proiectul nr. 36 - Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțare  cu titlul ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sector 5 pentru imobilul Str. Aleea Tulcea, Nr. 5, Bl. 126B, Sc.1, 2 

și a cheltuielilor aferente proiectului, în cadrul apelului de proiecte prin 

Programul Național de Redresare și Reziliență- PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, 

aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației”. 

Comisiile?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil pentru ambele comisii de specialitate. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Comisiile vot favorabil. Întrebări? 

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Aș vrea să primim o explicație. Ce reprezintă indicatorii tehnico-economici 

si cum sunt defalcate sumele. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

La punctul nr. 37 sunt cele cu sume. Suntem la punctul 36.  

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Nu este acesta cu sumele? 
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

Urmează.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, supunem la vot punctul  nr. 36. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Proiectul nr. 37 - Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 36/26.02.2021 privind aprobarea actualizării 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul – Reabilitarea clădirii Școlii 

nr. 135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București. 

Avizele celor 3 comisii de specialitate. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz nefavorabil pentru cele 3 comisii de specialitate. 

  

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Cum sunt defalcate sumele? 

 

Dl director Cormoș Adrian 

Sumele sunt defalcate pe contractele de finanțare. Așa au venit contractele 

de finanțare. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Le-am explicat domnilor consilieri înainte de ședință că această modificare 

se referă la faptul că în hotărârea din 2021 nu erau prevăzute defalcat sumele care 

erau suportate de bugetul de stat față de sumele suportate de bugetul local. Vă rog 

să detaliați acest aspect. 
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Dl director Cormoș Adrian 

În momentul de față, sumele sunt defalcate conform a ceea ce trebuie. 

Contractul de finanțare a fost semnat în 2018. În contractul de finanțare, are o 

denumire, în contractul de execuție cu operatorul economic, are altă denumire. În 

lista noastră de investiții, are altă denumire. În documentele depuse la Ministerul 

Dezvoltării, are altă denumire. Noi încercăm în momentul de față ca să putem să 

luăm banii să le punem... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Adică e vorba de denumire, să actualizăm denumirea? 

 

Dl director Cormoș Adrian 

În afară de chestia aceasta, cele două sume ceea ce îmi arată domnul 

viceprimar Melnic Ion, pe care nu le-a înțeles nimeni, sunt sumele alocate, unele 

de la bugetul de stat și unele de la bugetul local.  

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Cererea inițială era per total. 

 

Dl director Cormoș Adrian 

Cererea inițială era per total. După care Ministerul Dezvoltării ne-a făcut o 

adresă prin care ne-a solicitat defalcarea așa. Sumele sunt alocate de către ei. Atât 

ne-au alocat pe această clădire. Pe Școala Gimnazială nr. 135 ne-au alocat de la 

bugetul de stat doar 5 milioane de lei. Restul trebuie să-i suportăm din bugetul 

local. Modalitatea de stabilire, cât este eligibil și neeligibil, nu ne vor da niciodată 

printr-o hotărâre... Ce înseamnă eligibil sau neeligibil... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aici trebuie să vă contrazic. Proiectul PNDL din 2018 spunea foarte clar ce 

se poate realiza și ce nu. 

 

Dl director Cormoș Adrian 

Da, dar vedeți că noi după acel proiect din 2018, o tot tărăgănăm și o tot 

dăm de gard de mulți ani de zile.  

Credeți-mă că noi am găsit în aceste proiecte de finanțare, am găsit niște 

greșeli... credeți-mă că îmi vine să mă dau cu capul de pereți. V-am dat un simplu 

exemplu. Una apare în contractul de finanțare, una apare în contractul de execuție, 

una apare în autorizația de construire. Deci, 4 denumiri diferite la acest proiect. 
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Iar eu când m-am dus la Ministerul Dezvoltării să trag acești bani, ministerul      

mi-a zis hotărăște-te care... ce tragi, pentru că pe contractul de finanțare trebuie să 

fie aceeași linie, de la cap la coadă... unde scrie în contractul de finanțare... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian  

Este absurd să spunem că am cheltuit prin PNDL 5 milioane... și neeligibil 

7 milioane.  

 

Dl director Cormoș Adrian 

Vedeți că procentul consumat la această școală este 5%, serviciile de 

proiectare, atâta tot. Nu s-a consumat absolut nimic. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

La Școala Gimnazială nr. 135 avem 7 000 000 pe care le plătim noi, nu? 

Nu am anexa, dar rețin că asta a fost... și 5 000 000 pe care îi plătește statul 

(Ministerul). 

 

Dl director Cormoș Adrian 

Îmi cer scuze, dar nu am înțeles întrebarea. Păi, dacă ne-a dat Ministerul 

Dezvoltării suma aceasta, cum vreți s-o repartizez? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Eu vă înțeleg, dar înțeleg în același timp că trebuie să ne uităm cum cheltuim 

și neeligibilul, pentru că nu sunt bani. Nu ne mai împrumutăm... 

 

Dl director Cormoș Adrian  

Eu pot renunța la acest contract de finanțare și nu mai primesc niciun ban 

niciodată.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu asta am spus! Să chibzuim banul cetățeanului! 

 

Dl director Cormoș Adrian  

Credeți că noi nu vrem să-l cheltuim eficient?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vă pripiți, aici mi-au ieșit 7 000 000 lei. 

  

Dl director Cormoș Adrian  

Contractul nu este semnat de Autoritatea din momentul de față, este vechi 

din 2018. Gândiți-vă, că dacă îl avem din 2018... 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, actualizarea indicatorilor, este vorba de defalcarea sumelor... ceea ce 

solicitați la Minister să se ramburseze.  

Haideți să supunem la vot!  

Proiectul nr. 37: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 36/26.02.2021 privind aprobarea actualizării 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul – Reabilitarea clădirii Școlii 

nr. 135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, 

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

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

Marian) și 1 vot împotrivă (Dimitriu Alexandru-Paul),  proiectul de hotărâre a 

fost adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 38: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 37/26.02.2021 privind aprobarea actualizării 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Construcție corp nou 

grădiniță, Școala Gimnazială nr. 125, Sector 5, București. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Aș dori să știu dacă la școala 125, ce s-a executat, dacă s-a executat ceva 

din extindere că noi știm o lipsă a locurilor în grădiniță, dar nu știm dacă s-a 

demarat ceva? 

 

Dl director Cormoș Adrian  

La acest obiectiv lucrările sunt executate sută la sută. Singura noastră 

problemă, de asta facem această actualizare este ceea ce vă povesteam ... în 

autorizație scrie ceva, în contractul de finanțare scrie altceva, în contractul de 

execuție scrie altceva. Noi încercăm să reglementăm aceste lucruri. Finanțarea 

lucrărilor sunt executate în proporție de 100%. Noi nu facem altceva decât ca prin 

această hotărâre de Consiliu, să putem să luăm banii care ne-au fost alocați de la 

Minister.  

  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele Comisiilor sunt nefavorabile.  
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 38: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 37/26.02.2021 privind aprobarea actualizării 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Construcție corp nou 

grădiniță, Școala Gimnazială nr. 125, Sector 5, București. Supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele Comisiilor - nefavorabile. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 39: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 38/26.02.2021 privind aprobarea actualizării 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul – Reparații și extindere clădire 

Grădinița nr. 55 – Floarea Soarelui, Sector 5, București. Comisiile?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Nefavorabile. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 40: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 39/26.02.2021 privind aprobarea actualizării 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul – Extindere Grădinița 205, 

Calea Ferentari nr. 2, Sector 5, București. Supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele Comisiilor – nefavorabile. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 41: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțate cu titlul „Lucrări de reparații și consolidare Grădinița nr. 168, Șos. 

Viilor nr. 99, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul apelului 

de proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației. Supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele Comisiilor – favorabile. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 42: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțate cu titlul „Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 72, Str. Scarlat 

Sergent nr. 19, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul a 

apelului de proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență – 
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PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației. Supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele Comisiilor – favorabile. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 43: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțate cu titlul „Lucrări de reparații și reabilitare termică Grădinița nr. 

53, Aleea Bacău nr. 2A, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul 

a apelului de proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației. Supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele Comisiilor – favorabile. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 44: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțate cu titlul „Lucrări pentru reabilitare clădire Grădinița nr. 271, Bdul 

Eroii Sanitari nr. 77, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul a 

apelului de proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației. Supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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Avizele Comisiilor – favorabile. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

Bună ziua. Doream să ridic o problemă, referitoare la Grădinița 271. Mă 

bucur că avem un punct pe ordinea de zi chiar dacă se referă la lucrările de 

reabilitare, folosesc această ocazie pentru a ridica o problemă care mi se pare 

foarte gravă. Am fost săptămâna trecută în grădiniță și chiar am constatat că sunt 

necesare lucrări de reabilitare. Este o viluță, o clădire, o destinație probabil de 

construcție de locuit, care de-a lungul vremii a devenit grădiniță. Am constatat și 

apoi am purtat discuții cu doamna director și mi-a detaliat mai multe lucruri 

referitoare la situația acestei grădinițe. Ce se întâmplă? La numărul 75, pe Bd. 

Eroilor Sanitari, la nr. 77 este grădinița, la nr. 75, este o clădire în ruine unde, de 

mult, de câțiva ani și-au făcut adăpost să zicem așa, oamenii fără adăpost. Sunt 

gunoaie, sunt șobolani, sunt și mai mulți indivizi tineri, care fac tot felul de lucruri 

anormale acolo și astfel, preșcolarii și personalul grădiniței sunt într-o stare de 

nesiguranță și chiar le este pusă în pericol securitatea fizică. Am discutat cu 

doamna director și mi-a arătat câteva adrese pe care dumneaei le-a trimis în Iunie 

2021 către Primăria Sectorului 5. A primit și niște răspunsuri în care s-a spus că 

se va rezolva. S-a constatat de către Poliția Locală că așa este, că ar fi o persoană 

fără adăpost acolo, dar sunt mai multe, că există o stare de degradare, că este o 

clădire insalubră și nu știu ce s-a întâmplat, probabil că s-a luat măsura aceea de 

a crește impozitul la 500%, de a se mări impozitul, dar nu s-a schimbat nimic. 

Deci, vă asigur că lucrurile stau exact așa, pentru că am fost acolo. Solicit Direcției 

de Poliție Locală, urgent să se ia măsuri pentru a fi îndepărtate acele persoane de 

acolo. Efectiv, personalul grădiniței, am putut să discut cu ele, se teme de 

problemele pe care le crează acei indivizi acolo, pe lângă faptul că, privind de sus, 

se poate vedea la orice oră din zi lucrurile pe care le comit acei indivizi acolo. Am 

trimis și o adresă către Direcția de Poliție Locală, în calitatea mea de consilier 

local, inspector școlar general adjunct. Am dorit să ridic această problemă și aici, 

în fața dumneavoastră, pentru că mi se pare că este o problemă foarte gravă și în 

același timp doresc să solicit Direcției de Poliție Locală ca foarte repede, cu 

maximă celeritate, să fie efectuate controale în toate unitățile școlare din Sectorul 

5 pentru că, nu pot să dau acum exemple, dar sunt convins, din discuțiile pe care 

le-am mai avut că mai există astfel de situații și în apropierea altor unități școlare. 
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Iar siguranța și securitatea elevilor precum și a personalului din învățământ cred 

că trebuie să fie o prioritate pentru noi toți. Mulțumesc! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Domnule consilier, vă asigur de sprijin, până la următoarea ședință veți 

avea Raportul Direcției de Poliție Locală referitor la... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Noi am votat  un proiect care permite îngrădirea... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Da, e adevărat, să-l îngrădim pe banii noștri, să facturăm proprietarilor. 

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Acolo este proprietate privată!  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Da, asta voiam să-i spun domnului consilier. De multe ori suntem legați de 

mâini pentru că nu putem să intrăm pe o proprietate privată și de multe ori am 

întâlnit aceste cazuri, de oameni care stau cu acordul efectiv al proprietarilor. Asta 

s-a întâmplat chiar în spatele Ministerului Mediului, la Națiunile Unite, la 

Apolodor, unde 10-15 persoane stăteau cu acordul proprietarilor. Noroc că o parte 

din clădirea construită în casele acelea de cârpici, jumătate erau pe domeniul 

public și atunci când noi am intrat, am demolat și acel corp din proprietate. Dar, 

repet vom face acea remediere și în special la școala la care ați făcut referire.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 44: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțate cu titlul „Lucrări pentru reabilitare clădire Grădinița nr. 271, Bdul 

Eroii Sanitari nr. 77, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul a 

apelului de proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației. Supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele Comisiilor – favorabile. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 
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Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 45: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțate cu titlul „Lucrări de reparații și modernizare Grădinița Paradisul 

Verde, Str. Pucheni nr. 55, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în 

cadrul a apelului de proiectare prin Programul Național de Redresare și 

Reziliență – PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării 

Lucrărilor Publice și Administrației. Întrebări? Întervenții? Nu. Supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele Comisiilor – favorabile. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 46: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțate cu titlul „Consolidare, reabilitare și reamenajarea clădirii în 

incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 (sală de sport, școală, atelier, școală) Str. 

Baciului nr. 4A, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul a 

apelului de proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației. Supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele Comisiilor – favorabile. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 47: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțate cu titlul „Lucrări de reabilitare și consolidare Grădinița nr. 242, 

Str. Tufișului nr. 8, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente în cadrul a 

apelului de proiectare prin Programul Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației. Supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele Comisiilor – favorabile. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Nefavorabile. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 48: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 

Protocolului de colaborare între unitatea administrativ teritorială Primăria 

Sectorului 5 a Municipiului București și Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici, în vederea punerii la dispoziția Primăriei Sectorului 5 a Municipiului 

București, cu titlu gratuit, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, 

a modulului de extragere a subiectelor de către comisia de concurs pentru 

ocuparea funcțiilor publice. Comisia pentru resurse umane? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bună ziua. Proiectul este inițiativa USR-ului din Noiembrie 2021. Este 

partea programului de reformă administrativă privind încrederea, transparența și 

creșterea calității resurselor umane în cadrul Administrației. Este o inițiativă care 

se dezvoltă la nivel național. În fiecare lună mai multe U.A.T-uri accesează 

această facilitate de a trage la sorți în concursurile de angajare.  

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Ce înseamnă modul de extragere?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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O aplicație a funcționarilor publici prin care spui că vrei pentru postul x și 

se extrage din 30-50 de subiecte, la prima vedere. 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Doar de clarificare, adică ei să ne dea un material pentru examen?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Un cod de acces... se rulează pe platformă pentru subiectele de concurs. 

Nimeni din Comisie nu cunoaște subiectele.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, mai are cineva de întrebat ceva? Bun! Domnul Secretar avizul 

comisiilor și supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele Comisiilor – nefavorabile. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 11 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Dimitriu Alexandru-Paul, 

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

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

Iustinian) și 15 abțineri (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), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.  

 

   Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 49: Proiect de hotărâre privind susținerea copiilor 

refugiaților de război, inclusiv a familiilor acestora, ce sunt încadrați în 

unitățile de învățământ preșcolar, gimnazial și preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 5 al Municipiului București. Avizul comisiilor? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Nefavorabile, ambele comisii. 

 

   Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul consilier, vă susțineți proiectul? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Suplimentar față de ce ați găsit în referatul de aprobare, vă pot spune că 

proiectul este născut din proprie experiență. A trebuit să înscriu două fetițe la 

grădinița 185 cu program prelungit. Ni s-a cerut 36 lei pe zi pentru plata mesei, 

iar mama, refugiată fiind, lucra într-un restaurant fast-food, primește 2200 lei. 

Asta înseamnă că pentru a munci, acest refugiat ar trebui să plătească o treime din 
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salariu pentru grădiniță. Nu este obligatoriu cum nici proiectul anterior nu a fost 

obligatoriu să-l aprobați. Putem rămâne în urmă în Sector, putem să n-avem suflet, 

putem să fim cum vrem noi. Toate bune! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Avem în sector unul sau doi copii... sau parcă erau doi și a rămas unul. 

Suma nu este un capăt de țară și... este OK... umanitară. Nu știu cadrul legal de 

decontare, aici trebuie să discutăm și dacă ați vrea să ne spuneți ce am putea face 

ca să fim în perfectă legalitate.  

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Acum două sau trei săptămâni în urmă când a început nebunia și am încercat 

să ajutăm refugiații...  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnule Melnic, ați întrebat vreodată cum se decontează salariul 

dumneavoastră de viceprimar? Văd că sunteți foarte preocupat de 18 lei.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Este vorba de cadrul legal! 

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Dar nu asta am vrut să spun! Eu n-am întrebat asta! Acum trei săptămâni 

am avut inițiativa să-i ajutăm pe refugiați și dumneavoastră v-ați opus.  

 

Dna Archiudean Corina  

Avem acel Ordin al Ministerului Educației care spune că minorilor 

proveniți din zona conflictului din Ucraina li se asigură dreptul la educație în 

unitățile de învățământ în aceleași condiții ca și pentru cetățenii români. Acum, 

pentru cetățenii români, hrana nu se acordă gratuit, nu este cuprinsă nici în 

finanțarea de bază, nici în finanțarea complementară, cea pe care o asigurăm noi 

de la bugetul de stat. Deci, aici, am avea o problemă!  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Eu sunt de acord! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Din câte știu, inclusiv colegii de la PSD au votat pentru rectificarea 

bugetară care viza în principal să se constituie acel fond de rezervă la dispoziția 

primarului pentru că a fost o eroare și acesta n-a fost bugetar, iar în discuțiile 

informale, acest  fond de rezervă era tocmai destinat și PSD știa acest lucru, pentru 

a ajuta pe refugiați. Acum se vine cu un proiect și domnul de la PSD, domnul 

viceprimar știe foarte bine că este o procedură prin care poți să scoți acești bani 

de la buget din fondul de rezervă pentru a-i folosi. Și atunci vin și întreb de ce 
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trebuie să vorbim despre decontare, dacă a constituit acest fond de rezervă iar 

acum pur și simplu îl folosim? 

 

  Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

Față de ceea ce a spus domnul consilier, când s-a supus la vot, domnii de la 

altă grupare politică n-au aprobat acel fond de rezervă. Acum vor să facă uz de el. 

Nu-i fairplay!  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Este fond de urgență, așa este perceput! Este bugetul Consiliului Local! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Da, este la dispoziția mea, dar eu nu fac ce vreau cu el! Ați aprobat doar 

cuantumul fondului de rezervă! Orice cheltuială din fondul de rezervă al 

primarului se poate face doar cu aprobarea dumneavoastră. Eu nu pot să decid ce 

să fac cu un milion de lei, doar cu aprobarea dumneavoastră... Ați propus acest 

lucru, eu sunt de acord, n-am nicio problemă.  

    

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai are cineva de întrebat ceva? Nu. Domnul secretar, vă rog.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele Comisiilor – nefavorabile. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 15 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Cârlogea George-

Cristian, Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, 

Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona și 

Roșca Iustinian) și 11 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 

Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vom supune la vot proiectul nr. 1 de pe lista suplimentară, de fapt singurul 

proiect.   

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

la faza de studiu de fezabilitate și a documentației tehnice de avizare precum și 

aprobarea depunerii cererii de finanțate cu titlul „Lucrări de reparații capitale 

a imobilului 53, din Șos. Sălaj, Sector 5, București” și a cheltuielilor aferente 

în cadrul apelului de proiectare prin Programul Național de Redresare și 
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Reziliență – PNRR/2022/C5/2/B.1/1, aprobat de Ministerul Dezvoltării 

Lucrărilor Publice și Administrației.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Avizele Comisiilor – favorabile. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 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, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov 

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

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

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Revenim la proiectul nr. 6: Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi 

consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului 

București care să facă parte din Comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 5 al 

Municipiului București.  

 

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

Dă citire procesului verbal al comisiei de numărare a voturilor încheiat 

astăzi, 07.04.2022. Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la 

numărătoarea buletinelor de vot pentru desemnarea consilierilor locali în Comisia 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 

Sectorului 5 al Municipiului București. 

În urma centralizării  și numărării voturilor s-a constat următorul rezultat:  

Cârlogea George-Cristian – voturi pentru: 5 

- voturi împotrivă: 15 

- voturi nule: 2  

Găină Maria    -    voturi pentru: 10  

- voturi împotrivă: 10 

- voturi nule: 2  

Laslo Mihail-Cristian      -    voturi pentru: 6  

- voturi împotrivă: 14 

- voturi nule: 2  

 

Pop Claudia-Ramona      -    voturi pentru: 17 

- voturi împotrivă: 4 

- voturi nule: 1 

 

     Dna președinte de ședință Găină Maria 
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Diverse! 

 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Bună ziua! Aș dori să întreb care este stadiul implementării hotărârii nr. 3 

de anul acesta, cea privind măsurile de sporire a gradului de siguranță rutieră, cea 

cu trecerile de pietoni, presemnalizările... marcajele? 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Procedura e în lucru!  

   

Dl director Cormoș Adrian 

Astăzi publicăm anunțul de negociere a publicării unui anunț pentru tot ce  

înseamnă marcaje rutiere. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Când intră în practică publicarea...? De săptămâna viitoare se începe 

procedura marcajelor! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Suntem la capătul răbdării privind banii copiilor: bursele!  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

În urma votului dumneavoastră din ședința trecută când a fost votul pentru 

burse cu reglarea banilor... referitor la bursele de anul trecut... A trebuit să se facă 

niște reglementări. S-au făcut ieri sau alaltăieri, am semnat pe luna Noiembrie, 

când intră cotele defalcate pe 8-10 semnez și pe Decembrie și de luna următoare 

recuperăm. În urmă cu două zile au plecat banii pentru luna Noiembrie și ne 

ducem în recuperare.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Suntem în întârziere și cu aprobarea... pentru că pe semestrul doi nu sunt 

aprobate în acest moment. Asta înseamnă că nu se vor lua la timp! 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Puteți să inițiați pentru că sunteți inițiator de proiect să intre mai repede pe 

ordinea de zi.   

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Îi este mai ușor aparatului primarului să facă la timp... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Dacă tot vă interesează așa de mult bursele, puteți să luați și laurii!  

Aveți o bună colaborare și pe ordinea de zi a ședinței următoare vor fi și 

bursele!  
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Ținând cont că este ultima ședință înainte de Paște, să urăm Sărbători cu 

bine... 

 

    Dna președinte de ședință Găină Maria 

Declar ședința închisă la ora 1237. Mulțumim pentru participare!  

 

 

 
 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

                                                   MĂNUC FLORIN 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 

 

 

 


