
MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

PROCES VERBAL  

al ședinței extraordinare  

a Consiliului Local Sector 5 din 14.06.2022 

 

Ședința extraordinară a fost convocată de grupul PSD și PNL prin 

Convocatorul înregistrat la Primăria Sectorului 5 cu nr. 181951/09.06.2022. 

Lucrările ședinței încep la ora 1205.  

Ședința de consiliu se desfășoară în sala de ședințe camera 1, etajul 1 din 

sediul Primăriei Sectorului 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11.  

Din partea Instituției Prefectului a Municipiului București a participat 

domnul Prefect Toni Greblă. 

Din partea executivului, au participat domnul viceprimar – Melnic 

Constantin Ion, domnul viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu, și domnul Secretar 

General – Mănuc Florin. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Materialele au fost difuzate conform prevederilor legale, fiecăruia dintre 

dumneavoastră, dintre noi și în cunoștință de cauză am să dau citire ordinii de zi.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Stimați colegi, salut prezența domnului prefect în această ședință, dar din 

păcate nu pot să nu constat cum consilierii P.S.D. și P.N.L. sunt total dezinteresați 

de nevoile cetățenilor Sectorului 5 și se concentrează exclusiv pe nevoile proprii. 

Și de ce spun acest lucru? Vedem că la această ședință avem o convocare care 

vizează două lucruri care nu au legătură cu ceea ce au nevoie cetățenii Sectorului 

5. Ați venit de mână cu domnul prefect ca să vă ajute... Pot să vă felicit pentru 

acest lucru dar sunt total dezamăgit de modul în care vedeți dumneavoastră că 

trebuie să vă faceți treaba. Și de ce spun acest lucru: afișați un dispreț total 

cetățenii Sectorului 5 pentru că, încă din data de 31 Mai ați refuzat, boicotând 

ședința să dăm bursele elevilor, ați refuzat să anvelopăm blocurile, ați refuzat să 

dăm materialele de care au nevoie elevii în școli. Ați refuzat să facem grupele de 

antepreșcolari. Pe date de 10 Mai, v-am solicitam dumneavoastră, consilierilor 

care ați convocat această ședință, să suplimentați ordinea de zi ca să arătați că ne 

gândim și la cetățenii Sectorului 5. N-ați făcut acest lucru!  

Acum, vă solicit cu tot respectul pe care vi-l port, să suplimentați acum ordinea 

de zi și s-o votăm cu următoarele proiecte: Proiect de hotărâre privind stabilirea 

numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-
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2022, cu toate amendamentele transmise de grupul USR Sector 5 care vizează 

majorarea cuantumului acestora; Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 

unui Protocol de la colaborare între Sectorul 5 al Municipiului București, 

Grădinița nr. 34 și Școala Gimnazială nr. 2, în scopul realizării proiectului #Fapte: 

Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița nr. 54, Grădinița nr. 34 și 

Grădinița nr. 245; Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție, în vederea creșterii 

performanței energetice pentru 23 blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului București; Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție, în vederea 

creșterii performanței energetice pentru 26 blocuri de locuințe de pe raza 

Sectorului 5 al Municipiului București; Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect tehnic și detalii de execuție 

privind creșterea performanței energetice prin utilizarea tehnologiilor și a 

materialelor inovatoare pentru izolarea termică a fațadelor pentru un număr de 10 

imobile din Sectorul 5, București. 

Acestea sunt cu adevărat proiectele de care cetățenii au nevoie, prin urmare, 

vă solicit respectuos doamna președinte să supuneți la vot această solicitare pe 

care o are grupul USR Sector 5 și pe dumneavoastră domnilor consilieri, vă invit 

să o votați, astfel încât să demonstrăm că ne pasă și de cei care ne-au mandatat în 

această funcție.  Vă mulțumesc frumos!  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Această ședință a fost convocată datorită unei situații excepționale! Joi a venit 

ordinul domnului prefect privind vacantarea funcției de primar al Sectorului 5. 

Pentru asta a fost făcută această ședință. Punctele pe care dumneavoastră le-ați 

enumerat aici, vor face obiectul următoarei ședințe ordinare a Consiliului Local 

care va fi convocată săptămâna aceasta. Nu înțeleg care ar fi problema! De fapt, 

n-a început campania electorală dar, nu ne interesează... O vom face în termenul 

stabilit, nu înțeleg de ce ... Deci, asta este explicația!  

 

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion 

După prezentarea exercițiului bugetar, închiderea anului 2021 care nu a făcut 

parte din ... 

Din sală 

Corect! 
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Dl consilier Țigănuș Marian 

Deci asta este explicația! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, domnul consilier Dimitriu, ași primit răspuns din partea consilierilor 

PSD care a inițiat aceste proiecte de ședință și din partea executivului, domnul 

Melnic.  

Dl secretar Mănuc Florin 

 

Bună ziua, doamnelor, domnilor! O să încep prin a face prezența:  

 

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 

8. Ducuță Alexandru – prezent 

9. Găină Maria – prezentă 

10. Gorneanu Mihaela – prezentă  

11. Ilie Cătălin-Andrei – prezent 

12. Iofciu Ion – prezent 

13. Ioniță George – prezent  

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent  

15. Lazarov Alexandru-Sebastian – prezent 

16. Matei Ion – prezent 

17. Mălăelea Daniel – prezent  

18. Melnic Constantin-Ion – prezent 

19. Naciu Constantin-Vladimir – prezent 

20. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru – prezent 

22. Pop Claudia-Ramona – prezentă 

23. Roșca Iustinian – prezent  

24. Șerban Andrei-Bogdan – prezent 

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca – prezentă  

26. Țigănuș Marian – prezent  
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27. Zamfirescu Leonard-Niculae – prezent  

 

Sunt prezenți 27 de consilieri.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, prezenți 27 consilieri, ședința este legal constituită.  

Voi da citire proiectelor ordinii de zi a Consiliului Local Sector 5 din data 

de 14.06.2022, ora 12.  

1.Proiect de hotărâre privind schimbarea viceprimarului care exercită 

primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5 al Municipiului 

București;  

2.Proiect de hotărâre privind delegarea domnului consilier ... să 

îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului care exercită calitatea de 

înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București.  

Acestea au fost proiectele înscrise pe ordinea de zi.  

 

Dl consilier Matei Ion 

Grupul PSD al Consiliului Local Sector 5 are de făcut două propuneri 

privind proiectul de hotărâre privind schimbarea viceprimarului care există... 

prima calitate de înlocuitor de drept al primarului Sectorului 5 a Municipiului 

București.  

Amendamentul 1 – proiectul de hotărâre se va modifica și va avea 

următorul conținut: începând cu data prezentei primei hotărâri domnul viceprimar 

va exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului Sectorului 5 al 

Municipiului București și primar interimar. 

Amendamentul 2 – articolul 2 al proiectului de hotărâre se va modifica și 

va avea următorul conținut: începând cu data prezentei hotărâri a Consiliului 

Local Sector 5 nr. 211/17.12.2020, privind desemnarea viceprimarului care 

exercită calitatea de înlocuitor de drept al primarului Sectorului 5 precum și actele 

subsecvente ale acesteia, își încetează aplicabilitatea. 

  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bună ziua, grupul USR Plus. Îmi aduc aminte, pe 31 Mai ni se spunea că 

unii nu sunt profesioniști. Nu contest asta! Aveau dreptate! Dar haideți să vedem 

ce propune grupul PSD astăzi, modificarea ... proiectului nr. 1 care n-a fost 

aprobat. Aici suntem! Înlocuim  pe unii cu alții... Doamna președinte,  înainte de 
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a intra în dezbateri, vă rugăm să respectați Codul Administrativ, să aprobăm 

ordinea de zi, ordinea de zi suplimentară și abia apoi să intrăm pe subiect. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul consilier, haideți să vă spun cum se face: deci, în ordinea 

intervențiilor, vă rog frumos, Da? În ordinea propunerii este vorba de propunerea 

domnului Dimitriu de a suplimenta ordinea de zi cu proiectele care nu au fost 

discutate la ședința ordinară din data de 31.05.2022.  

Vă rog să dispuneți, domnul secretar, votul pentru suplimentarea ordinii de 

zi.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 5 voturi pentru (Dimitriu Alexandru Paul, Ioniță George, Laslo Mihail 

Cristian, Naciu Constantin Vladimir și Roșca Iustinian) și 22 de voturi împotrivă 

(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, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard Niculae), 

ordinea de zi nu a fost suplimentată.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 5 voturi pentru și 22 de voturi împotrivă – propunerea domnului 

consilier Dimitriu nu a fost aprobată.  

Supunem la vot ordinea de zi, fără propunerea domnului consilier care nu 

a fost aprobată.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 22 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, Țigănuș 
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Marian și Zamfirescu Leonard Niculae) și 5 voturi împotrivă (Dimitriu Alexandru 

Paul, Ioniță George, Laslo Mihail Cristian, Naciu Constantin Vladimir și Roșca 

Iustinian), ordinea de zi a fost aprobată. 

  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 22 de voturi pentru și 5 voturi împotrivă ordinea de zi a fost aprobată. 

La Punctul 1 avem cele două amendamente. Aș vrea să supun la vot 

amendamentul numărul 1 formulat de grupul P.S.D. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru Amendamentul numărul1 al grupului P.S.D.? Împotrivă? 

Abțineri? 

Cu 22 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, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard Niculae), amendamentul a fost adoptat.  

Grupul U.S.R. nu și-a exprimat votul.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 22 de voturi pentru amendamentul numărul unu a fost adoptat.  

Amendamentul numărul 2. Voturile? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru Amendamentul numărul 2 al grupului P.S.D.? Împotrivă? 

Abțineri? 

Cu 22 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, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard Niculae), amendamentul a fost adoptat.  

Grupul U.S.R. nu și-a exprimat votul.  
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 22 de voturi pentru amendamentul numărul 2 a fost adoptat.  

Așteptăm propuneri, din partea dumneavoastră, pentru Punctul 1 – Proiect 

de hotărâre privind schimbarea viceprimarului care exercită calitatea de 

înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București. Da, 

domnul consilier! 

 

Dl consilier Matei Ion 

Grupul P.S.D. îl propune pe domnul viceprimar Melnic Constantin Ion. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, avem din partea grupului P.S.D. o propunere. Alte propuneri? Deci, 

nu mai există alte propuneri. Este vot secret. Buletinele vor fi distribuite.  

 

La ora 1219 se împart buletinele de vot pentru Punctul 1 – Proiect de 

hotărâre privind schimbarea viceprimarului care exercită calitatea de 

înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București. 

La ora 1222 comisia de numărare a voturilor se retrage pentru numărarea 

buletinelor de vot.  

La ora 1224 președintele comisiei de numărare a voturilor, Ștefănescu 

Georgiana Raluca, dă citire procesului verbal.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Doamna președinte a comisiei de numărare a voturilor, vă rog frumos să ne 

spuneți rezultatul buletinelor de vot.  

 

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

Bună ziua! 

Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru desemnarea domnului viceprimar Melnic Constantin Ion 

pentru a exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului Sectorului 5 

al Municipiului București. 

 În urma centralizării și numărării voturilor, s-a constatat următorul rezultat: 

- 22 de voturi pentru. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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Punctul 2 – Proiect de hotărâre privind delegarea domnului consilier 

___________ să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului care exercită 

calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5 al Municipiului 

București. Propuneri, vă rog! 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

 Doamna președintă, avem amendamentul numărul 2 la primul punct. 

 

Președinte de ședință Găină Maria 

   Dar l-am votat!  

 

Dl consilier Ploscaru George Alexandru 

 Se votează tot punctul cu amendamentul, nu? 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bun, haideți să supunem la vot cu amendamentul numărul 2, vă rog! 

 

 Dl Secretar General Sector 5  Mănuc Florin 

Cine este pentru amendamentul numărul 2? Voturi împotrivă? Abțineri? 

 Amendamentul a fost votat cu 22 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, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard Niculae ). Membrii grupului 

USR-Plus nu și-au exercitat votul  (Dimitriu Alexandru Paul, Ioniță George, Laslo 

Mihail Cristian, Naciu Constantin Vladimir și Roșca Iustinian). 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, amendamentul a fost adoptat. 

Trecem la proiectul de hotărâre numărului 2 de pe ordinea de zi și aștept 

propuneri. 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Grupul PNL face propunerea în persoana domnului  Oleg Burlacu. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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Grupul PNL propune pe domnul consilier Burlacu Oleg. Mai sunt 

propuneri? Cum și la acest proiect votul va fi secret, vă rog să distribuiți buletinele 

de vot. 

La ora 12.27, Serviciul Evidență Acte Administrative se retrage pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

 

Dl Prefect al Municipiului București Toni Greblă  

Acum, la vârsta mea, aș putea să vă spun că … am participat prin 1992 la 

prima constituire solemnă a primului consiliu județean rezultat după alegerile din 

1992, după revoluția din 1989. Vreau să vă spun că și acum am în minte acea 

ședință festivă în care , cel mai tânăr și cel mai în vârstă dintre cei aleși consilieri 

județeni, în prezența Prefectului au [...]. Încă păstrez în minte acele momente ale 

acelei ședințe, care a fost efectiv o ședință solemnă, a fost o ședință în care toți 

oamenii erau animați, era începutul unei construcții pe care toți și-o doreau… și 

consiliul județean a fost, într-adevăr... și a obținut și cele mai bune rezultate pentru 

că era și un soi de armonie. Armonie în toată... pentru că responsabilitatea i-au 

unit pe toți. Aici constat că lucrurile arată mult mai bine decât în alte [...]  

O să vă urez, în continuare, și vă rog să rămâneți în continuare implicați în 

viața sectorului și împreună să găsiți cele mai bune mijloace pentru a realiza… 

pentru că de unul singur nimeni nu poate. 

În ce privește, am ținut să particip la ședința Consiliului Local […] 

Administrația locală a trecut printr-un moment de zbucium, știți foarte bine 

ce s-a întâmplat …astfel încât, dumneavoastră astăzi trebuia să intrați într-o 

activitate, să zic normală, și anume să vă desemnați primarul interimar într-o 

ședință de Consiliu Local. Cum spuneam și înainte, că spre deosebire de primarul 

ales, care se bucură de stabilitate în funcție, primarul interimar ales in condițiile 

în care  intempestiv primarul ales își încetează mandatul, nu se bucură de această 

stabilitate în funcție. Tragem concluzia de aici, că ori de câte ori primarul 

interimar pe care l-ați ales astăzi, am înțeles, nu va mai fi susținut de o majoritate 

dintre consilieri, Consiliul Local, pe aceeași procedură are posibilitatea să 

desemneze alt primar interimar. Începând din momentul în care hotărârea pe care 

ați adoptat-o deja astăzi va intra în vigoare, alesul dumneavoastră de astăzi va 

semna toate documentele primăriei cu titulatura de ,, Primar Interimar,,. 

Primarul Interimar are dreptul ca și primarul ales să-și delege 

viceprimarului sau viceprimarilor o parte din atribuții, probabil..., știind fiind 

faptul că delegările anterioare făcute de fostul primar al Sectorului 5 și-au încetat 

aplicabilitatea odată ce mandatul acestuia a încetat.  
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În ce mă privește, n-o să mă amestec niciodată în deciziile pe care 

dumneavoastră le luați cu privire la bunul mers al vieții economice, sociale, 

administrative în sectorul dumneavoastră. 

În baza atribuțiilor conferite de lege, voi fi foarte atent ca deciziile, 

dispozițiile și hotărârile pe care le luați să fie în conformitate cu legea. 

 

Dl Prefect al  Municipiului București Toni Greblă 

    Cum cheltuiți banul public este o cheltuială de oportunitate pe care numai 

Consiliul Local o poate face, o poate decide. Altfel spus, voi veghea la respectarea 

legalei desfășurări a activității, atât a Consiliului Local cât și a dispozițiilor 

primarului interimar. Însă, nu voi ezita, ca și în calitate de prefect, dar și ca 

cetățean al Municipiului București să vă semnalez, în această calitate, lucrurile pe 

care le consider că nu merg tocmai bine, ar putea fii îndreptate sau și-ar putea găsi 

o soluție mai bună, urmare sugestiei făcută de mine, eventual la sesizarea 

cetățenilor. Acest lucru l-am făcut întotdeauna în activitățile pe care le-am 

desfășurat, intenționez să îl fac și acum cu rugămintea să luați acest lucru ca o 

colaborare între noi. În spirit de colaborare, de conlucrare, voi fi un partener al 

dumneavoastră, nu voi ezita să vă spun direct și nu prin intermediul altor mijloace 

de comunicare, să vă spun direct ceea ce consider eu că ar putea fi îmbunătățit 

într-o anume activitate, cum la fel de deschis sunt ca tot în mod direct și 

dumneavoastră să-mi transmiteți toate nemulțumirile pe care le aveți vizavi de o 

eventuală neimplicare a mea sau de eventuale decizii nelegale pe care…sau la 

limita legalității care le-am luat sau intenționez să le iau. Aș vrea să considerați 

ședința de astăzi ca o ședință obișnuită, ca o ședință absolut necesară pentru ca de 

acum încolo activitatea primăriei, colaborarea cu Consiliul Local să se desfășoare 

în mod normal având în vedere incidentul care s-a petrecut în legătură cu 

administrația Sectorului 5 în urmă cu două, trei săptămâni aproximativ. Pentru că 

nu vreau să vă plictisesc, dar am dorit să vă transmit aceste gânduri ca să știți cu 

ce gânduri particip eu la această ședință. Nu am venit nici ca să vă dau sfaturi, nici 

ca să vin de pe poziția celui care doar verifică și controlează, am venit să vă 

transmit dorința de a colabora, de a coopera foarte bine, de a avea o relație care să 

slujească cetățeanul și rezolvarea problemelor lui. Restul lucrurilor sunt pasagere, 

nu sunt importante, vom râde peste ani de comportamentul pe care l-am avut 

uneori, crezând că o simplă dispută politică, fie ea și importantă în viziunea 

noastră, poate să aducă mult bine cetățenilor pe care îi păstoriți dumneavoastră în 

această perioadă. Să știți că administrația publică, după ce ne limpezim orientările 
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se face fie bine, fie prost. Nu există un alt mod de a face administrație publică. 

Curățenia pe străzi se face bine sau prost.  

La ora 1230 se împart buletinele de vot pentru Punctul 2 – Proiectul de 

hotărâre privind delegarea domnului consilier ____________ să îndeplinească 

temporar atribuțiile viceprimarului care exercită calitatea de înlocuitor de drept 

al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București. 

 

Dl Prefect al  Municipiului București Toni Greblă 

Problemele de mediu se rezolvă bine sau nu se rezolvă deloc. Nu există 

ideologie în executarea concretă a unor activități într-un județ, într-un municipiu, 

într-un sector. Cu toții suntem animați de bune intenții, însă niciodată nu trebuie 

să confundăm bunele intenții, gândurile noastre, dorințele noastre, cu proiecte care 

pot fii transpuse în practică. Hai să muncim pe proiecte, să le facem realizabile, 

să le facem bancabile, să le facem să fie finanțate, să avem certitudinea că putem 

să le punem în executare. Acelea sunt lucrurile cele mai importante. Gânduri am 

și eu multe, dorințe tot omul are foarte multe. Cu dorințele și gândurile nu realizăm 

mai binele, un pic mai binele oamenilor. Astfel încât, eu vă solicit să fiți solidari, 

în primul rând cu nevoile bucureștenilor. Să realizați doar acele acțiuni care știți 

că pot să aducă un pic mai bine oamenilor. Să contați pe colaborarea sinceră și 

dezinteresată cu dumneavoastră, să știți că nu am nici rude, nici protejați, nici 

prieteni în administrația Sectorului 5, astfel încât, în mine aveți întotdeauna un 

bun colaborator, cu condiția ca întotdeauna și unii, și alții să dăm dovadă de bună 

credință în relația reciprocă. Pentru că, probabil, după ce veți termina și cu votul 

doi, după ce vom încheia ședința, eu mulțumesc că m-ați invitat la ședință, vă 

mulțumesc că m-ați ascultat, sper, gândurile mele să fi fost bine înțeles de toți și 

să avem o bună colaborare în mandatul acesta care să servească a ceea ce ne dorim 

cu toții, adică cetățenilor și sectorul 5 să devină un sector într-adevăr model pentru 

Municipiului București. Mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

      Și noi mulțumim, domnul Prefect! 

După exercitarea procesului de vot pentru Punctul 2, la ora 12,42 membrii 

comisiei se retrag pentru numărarea buletinelor de vot. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

         Doamna președinte a Comisiei de validare, vă rog frumos să prezentați  

rezultatul votului. 
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La ora 1245 președintele comisiei de numărare a voturilor, Ștefănescu 

Georgiana Raluca, dă citire procesului verbal.  

 

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

 Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru Proiectul de hotărâre privind delegarea domnului 

consilier Burlacu Oleg să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului 

care exercită calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5 al 

Municipiului București. 

      În urma centralizării  și numărării voturilor s-a constat următorul rezultat:  

Burlacu Oleg -voturi pentru: 21 

                                - voturi împotrivă: 1 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

       Domnul Burlacu Oleg a fost validat ca și consilier care să îndeplinească 

temporar atribuțiile viceprimarului care exercită calitatea de înlocuitor de drept al 

Primarului Sectorului 5 al Municipiului București. Stimați colegi, vreau să 

recapitulez și să vă anunț că astăzi am aprobat proiectele de hotărâre și anume că: 

începând cu data prezentei hotărâri, domnul Viceprimar Melnic Constantin va 

exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5 al 

Municipiului București, primar interimar. Punctul 2: Începând cu data prezentei 

hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 211 din 17.12.2020 privind 

desemnarea viceprimarului care exercită calitatea de înlocuitor de drept al 

Primarului Sectorului 5, precum și actele subsecvente acesteia își încetează 

aplicabilitatea. Iar la proiectul 2, așa cum am anunțat, domnul consilier Burlacu 

Oleg a fost delegat să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului care 

exercită calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5 al Municipiului 

București. Cu mulțumirile pentru domnul Prefect care a participat astăzi la ședința 

noastră, ședința s-a încheiat. Mulțumim pentru participare! 

 

Dl Viceprimar Melnic Constantin Ion 

Dacă îmi dați voie, un minut vă mai rețin atenția. În primul rând vreau să 

vă mulțumesc tuturor consilierilor și celor care m-ați votat, și celor care nu m-ați 

votat, să lăsăm deoparte divergențele politice, întotdeauna sunt aproape de 

cetățeni și voi face totul în sprijinul cetățenilor Sectorului 5. Totodată vreau să-i 

mulțumesc domnului Viceprimar Nicolaidis pentru activitatea depusă și tot cu 
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această ocazie să-i urez succes domnului Burlacu Oleg în viitoarea misiune pe 

care și-a arătat-o. Vă mulțumesc!  

La ora 1247 se declară închise lucrările ședinței Consiliului Local Sector 5 

din data de 14.06.2022.  

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

                                                   MĂNUC FLORIN 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

GĂINĂ MARIA 

 

 

 

 


