
MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

               

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare  

a Consiliului Local Sector 5 din data de 27.06.2022 

          

 Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția 

înregistrată cu nr. 2186/21.06.2022. 

Lucrările ședinței încep la ora 0935.  

Ședința de consiliu se desfășoară în sistem hibrid (în sala de ședințe situată 

la etajul 1, camera 1 din sediul Primăriei Sectorului 5, Strada Fabrica de Chibrituri 

nr. 9-11 și în sistem de videoconferință - prin mijloace electronice (on-line).  

Din partea executivului, au participat domnul Primar Interimar –Melnic 

Constantin-Ion și domnul Secretar General – Mănuc Florin. 

În sală se află cetățeni ai Sectorului 5, doamna Stătescu Nona Alexandra și 

domnul Stătescu  Alexandru, ce și-au manifestat intenția de  a participa prin adresa 

nr. 190962/27.06.2022, precum și Ciobanu Gabriela, ce și-a manifestat intenția de  

a participa prin adresa nr. 190991/27.06.2022. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bună ziua, stimați colegi! Începem ședința  de astăzi 27.06.2022, convocată 

prin dispoziția nr. 2186/21.06.2022. Domnul secretar vă rog să dispuneți prezența.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Bună ziua!  

1. Agheorghiesei Emil – prezent 

2. Bîrsan Mihai – absent 

3. Burlacu  Oleg – absent 

4. Cardaș Daniel Constantin – prezent  

5. Cârlogea George-Cristian – prezent  

6. Danciu Ioan-Bogdan – prezent 

7. Dimitriu Alexandru-Paul – prezent 

8. Ducuță Alexandru – prezent  

9. Găină Maria – prezentă 

10. Gorneanu Mihaela – prezentă 

11. Ilie Cătălin-Andrei – prezent-on-line 

12. Iofciu Ion – prezent 

13. Ioniță George – prezent-on-line 

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent  

15. Lazarov Alexandru-Sebastian – prezent 
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16. Matei Ion – prezent 

17. Mălăelea Daniel – prezent  

18. Melnic Constantin-Ion – prezent 

19. Naciu Constantin-Vladimir – prezent-on-line 

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 

27. Zamfirescu Leonard-Niculae – prezent-on-line 

         

Sunt prezenți 25 de consilieri și 2 absenți. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 25 de consilieri, ședința este statutar constituită. Vom trece la proiectul 

ordinii de zi. 

 

Primar Interimar Melnic Constantin-Ion 

Dacă-mi permiteți, doamnă președintă! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vă rog, domnule primar! 

 

Primar Interimar Melnic Constantin-Ion 

Înainte să citiți ordinea de zi, aș vrea să retrag de pe ordinea de zi punctul 

17 și punctul 34. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctele 17 și 34 au fost retrase. Voi da citire ordinii de zi: 

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

07.04.2022; 

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

Local Sector 5 din data de 13.05.2022; 

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

31.05.2022; 
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4. Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din 

data de 14.06.2022; 

5. 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 2021-2022; 

6. 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; 

7. 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; 

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

faza studiu de fezabilitate și documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenție în vederea creșterii performanței energetice pentru 42 blocuri 

de locuințe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București; 

9. 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; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în 

urma expertizei tehnice pentru obiectivul de investiții “Lucrări de 

demolare corp existent Grădinița nr. 245, Strada Tunsu Petre nr. 9, sector 

5”; 

11. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Consiliului Local al  

Sectorului 5 a competențelor unității administrativ – teritoriale a 

Municipiului București de organizare a prelucrării, neutralizării și 

valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării 

mecanobiologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum 

și de administrare a depozitelor de deșeuri și /sau instalațiilor de eliminare 

a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, pentru deșeurile generate 

și colectate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5; 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale din Municipiul București, pentru delegarea, în numele și pe 
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seama Sectorului 5 al Municipiului București a activităților specifice 

preluate temporar, conform O.U.G. nr. 38/2022, de Consiliul Local al 

Sectorului 5.  

13. Proiect de hotărâre privind depunerea, implementarea și sustenabilitatea 

proiectului “Soluții digitale pentru Sectorul 5 al Municipiului București”, 

în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă; 

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

titlul „Locuințe nZeb pentru tineri în Sectorul 5 al Municipiului 

București” și a cheltuielilor aferente în cadrul apelului de proiecte prin 

Programul Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR/2022/C10/1/A.1.2.; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 31/07.04.2022 privind aprobarea Calendarului manifestărilor 

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

anul 2022;    

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al 

bugetului Sectorului 5 pe anul 2021;  

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli al Sectorului 5 al Municipiului București pe anul 2022 aprobat 

prin H.C.L. Sector 5 nr. 07/21.02.2022, cu modificările și completările 

ulterioare; 

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui Consilier Local 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; 

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță 

Publică al Sectorului 5 al Municipiului București pentru anul 2022; 

20. 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; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul 

local al Sectorului 5, a proiectului Grădinița de vacanță în Sectorul 5, în 

perioada iulie-august 2022; 
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de realizare a dreptului 

de transport al persoanelor cu handicap locomotor domiciliate pe raza 

Sectorului 5; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea 

gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de 

suprafață și cu metroul beneficiarilor Legii 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și abrogarea H.C.L. Sector  5 nr. 

71/23.03.2020; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

convenția de colaborare încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Școala 

Gimnazială „Petrache Poenaru” în scopul asigurării funcționării 

complexului de servicii socio-educative pentru copii; 

25. Proiect de hotărâre privind implementarea reglementării rutiere pentru 

strada Gheorghe Donici nr. 4A, stradă aflată în administrarea U.A.T. 

Sector 5; 

26. Proiect de hotărâre privind diminuarea valorii produselor, serviciilor și 

lucrărilor ce se pot achiziționa în mod direct, în temeiul art. 7 alin. (5) din 

Legea nr. 98/2016, precum și creșterea gradului de transparentizare a 

achizițiilor publice realizate de aparatul de specialitate al Primarului, a 

instituțiilor și societăților aflate în subordinea Consiliului Local Sector 5; 

27. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și 

sustenabilitatea proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehiculele 

electrice în Sectorul 5 al Municipiului București” în vederea finanțării 

acestuia prin Administrarea Fondului pentru Mediu; 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

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

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

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

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

(P.U.D.) - Str. Samuil Vulcan - Sector 5, București; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

(P.U.D.) Drumul Crăițelor nr. 250-254 Sector 5, București; 
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31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

(P.U.D.) Calea Rahovei nr. 286A - Sector 5, București; 

32. Proiect de hotărâre privind închirierea unui imobil cu destinația de punct 

de lucru pentru Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”. 

Discuții. 

 

Primar Interimar Melnic Constantin-Ion 

Dacă-mi permiteți, doamna președinte! Înainte să supuneți la vot, aș vrea 

să faceți o modificare în ordinea de zi. Punctul 16 de pe ordinea de zi, să devină 

punctul 5 de pe ordinea de zi, iar punctul 5 de pe ordinea de zi să devină punctul 

16. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

          Sigur că da, supunem la vot. Domnul secretar, vă rog!  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

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

Domnul consilier Bîrsan Mihai este prezent on-line, prezenți la ședință 

26 de consilieri. 

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

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, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard Niculae), modificarea ordinii de zi a fost 

aprobată. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

26 de voturi, modificarea ordinii de zi a fost validată. Acum vom supune 

la vot ordinea de zi în totalitate. Da domnul Dimitriu, vă rog! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Am următoarea problemă, pe care vreau să o sesizez executivului. Sunt mai 

multe proiecte care nu au intrat în această ședință, o parte dintre ele au fost propuse 

anterior pe 31 mai, nu înțeleg de ce nu le mai avem. Un exemplu este cel legat de 
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materialele pentru elevi, pe care văd că nu le mai avem, acum, pe ordinea de zi și 

mai sunt și multe proiecte, chiar depuse de grupul USR-PLUS, care au depășit 

termenul de treizeci de zile. Aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să ne 

explicați care ar fi motivul pentru care nu avem proiectele care au fost pe 31 mai, 

respectiv de ce se temporizează și nu este respectat termenul, care este unul 

imperativ dispus de Codul administrativ, și anume să puneți pe ordinea de zi acele 

proiecte care depășesc termenul de 30 de zile de la depunere. Mulțumesc frumos! 

 

Primar Interimar Melnic Constantin-Ion 

Cele trei proiecte referitoare la diverse materiale, trei au fost din câte îmi 

aduc aminte, materiale  pentru copii, sunt asemănătoare. Eu aș vrea să le comasez 

pe toate, să fac un singur proiect, ca să evit discuții și altele, să se facă prin licitație 

deschisă. Vă asigur că vor intra pe ordinea de zi. Totodată neavând acum 

rectificarea bugetară, nu am cum să le introduc. La o următoare ședință, vă asigur 

pentru viitorul an școlar, că sigur vor fi introduse, strict la cele cu școlile. Restul 

nu am cunoștință. Asta v-am spus-o, cum v-am spus de fapt și când s-a terminat 

ședința trecută, că nu intră în discuții că nu bag școlile în reabilitare sau în 

construcții. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnul Roșca! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnule primar, au trecut deja patruzeci și cinci de zile de când puteați să 

faceți lucrul acesta. Dumneavoastră ne spuneți la începutul lunii iulie că le 

comasăm, nu știm când… Puteam să le facem în patruzeci și cinci de zile și să 

intre în procedura la achiziții, foarte bine. Avem idee cât durează  procedura de 

achiziții și dacă acești copii vor avea în 9 septembrie acest pachet? Vă mulțumesc! 

 

Primar Interimar Melnic Constantin-Ion 

Cu siguranță vor avea acele pachete. După ce votăm, nici-o problemă. Se 

pot face și proceduri simplificate, dar aș vrea total transparență. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Procedura simplificată o facem dacă ne permite Legea 86. Dacă nu, facem 

cum cere la carte. Mulțumesc! 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da. Mai are cineva vreo intervenție? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

          Nu mi-ați dat răspuns pentru cele care sunt mai vechi de treizeci de zile. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

          Vor intra în următoarea ședință ordinară.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Întrebarea era de ce nu au intrat acum? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Nu au avut toate rapoarte de la compartimente. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

De patru luni de zile, știu că s-a schimbat administrația pentru incompetență 

și a venit una nouă de treizeci de zile și tot nu o putem face? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Vor fi la următoarea ședință, v-am spus că vor fii pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Secretar, vă rog dispuneți votul pentru ordinea de zi. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru ordinea de zi în totalitate? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

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, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard Niculae), ordinea de zi în totalitate a fost 

aprobată. 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 1 al ordinii de zi- Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Local Sector 5 din data de 07.04.2022. Domnul secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

     Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

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, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard Niculae), procesul verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 07.04.2022 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 13.05.2022. Domnul secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

     Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

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, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard Niculae), procesul verbal al ședinței 

extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local Sector 5 din data de 

13.05.2022 a fost aprobat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 3 - Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 31.05.2022. Domnul secretar, vă rog! 
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

     Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

     Cu 23 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-Paul, Găină Maria, 

Gorneanu Mihaela, 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, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard Niculae) și 3 abțineri 

(Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru și Ilie Cătălin Andrei), procesul verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 31.05.2022 a fost 

aprobat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

      Punctul 4- Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 

5 din data de 14.06.2022. Domnul secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

      Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

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, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard Niculae), procesul verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 14.06.2022 a fost 

aprobat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 5- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de 

execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2021. Domnul director economic este 

prezent? 

 

Dl director Perniu Ionuț Daniel 
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           Bună ziua! După cum bine știți, eu, am fost detașat din data de 02.06.2022 

Raportul de specialitate nu este al meu, este al doamnei Izabela Disăgilă. Eu am 

parcurs toată documentația, de aceea voiam să vă întreb dacă mă întrebați punctual 

anumite aspecte care vizează bugetul anterior. Bugetul este o imagine a actului de 

voință al sectorului. De aceea și nivelul de venituri și cheltuieli sunt atât de 

ridicate. Adică și-au dorit să creeze plus valoare prin proiecte, dar nu au reușit, 

fiind condiționați de nivelul veniturilor care a fost deficitar în comparație cu ce s-

a prevăzut.  

              S-au încasat efectiv 732 705 979 lei. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

             … bugetat de…? 

 

Dl director Perniu Ionuț Daniel 

1 227 745,33 lei 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Roșca, poftiți, puneți întrebările… 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

          Stau lângă dânsul dacă este nevoie. 

  

Dl director Perniu Ionuț Daniel 

Cheltuielile efective au fost de 715 586 677 lei și angajamente legale de 

plătit 76 325 229 lei. Cheltuielile autorității executive au fost de 336 758 856 lei.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Mulțumesc! Înțelegerea mea este că jumătate din ce am încasat a fost ca să 

funcționăm și probabil cealaltă… 500-600 pe care nu i-am făcut, i-am băgat la 

investiții în sectorul acesta. Lucrul acesta noi îl spunem din martie, anul trecut și 

ni s-a spus că noi suntem cei care nu avem viziune, și-am fost făcuți în tot felul 

pentru că USR a atras atenția că noi alocăm banii în cheltuieli, nu în dezvoltare. 

Suntem astăzi aici și domnilor, ați spus că vă bazați pe asta. Astăzi, aici, în ordinea 

de zi găsim cheltuieli suplimentare. Nu am niciun indicator care să ne spună că 

anul acesta stăm mai bine ca anul trecut. Nu există niciunul. Uitați-vă la execuția 

bugetară la zi. Sunt date publice, erau și acum o lună. Vă rog frumos să chibzuiți 

banii cheltuiți. Mulțumesc! 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul director, dacă-mi permiteți! Din material nu a rezultat, nu am văzut 

evidențiat deficitul sau excedentul. Cât a fost în 2021? 

 

Dl director Perniu Ionuț Daniel 

Din analiza fluxului de trezorerie la 31.12.2021 a rezultat un excedent 

curent, pentru anul în cauză de 17 119 298 și un excedent din anii anteriori  de 28 

377 750 lei, deci un total de 45 497 048 lei. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumesc! Am încheiat anul 2021 cu un excedent, da? Aș vrea să vă mai 

întreb ceva. Am parcurs materialul și am constatat la situația obligațiilor, a 

datoriilor, că undeva la salarii care trebuiau achitate, salariile aferente lunii 

decembrie și care trebuiau achitate în luna ianuarie, că așa este legal, o majorare 

de 300%, adică la 2020 avem o sumă de 11 milioane, iar la 2021 avem o sumă de 

38 de milioane sau 39. 

 

Dl director Perniu Ionuț Daniel 

Este o eroare de compatibilitate a soft-ului de salarii cu soft-ul pentru 

financiar contabilă. Este un aspect constatat și de către Curtea de Conturi, va fii 

concretizat  printr-o măsură, care va fi implementată în cursul anului 2022. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumesc! Înțeleg că cei 45 de milioane se regăsesc în cash-ul de la 

trezorerie, în contul curent, da? Totuși, la situația datoriilor, începând cu furnizorii 

și celelalte datorii restante pe care le avem, sunt niște datorii în cuantum de vreo 

15 800 000-16 000 000. Adică să ai bani și să nu-ți plătești datoriile restante... 

 

Dl director Perniu Ionuț Daniel 

Destinația, din câte știu, sunt pentru cheltuieli de funcționare și dacă nu mă 

înșel este la latitudinea Consiliului Local prin hotărâre de consiliu stabilind  

destinație a acestei sume. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Există o prevedere legală, care ne obligă ca după doi ani, în care nu ne 

realizăm veniturile bugetare să limităm bugetarea? 
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Dl director Perniu Ionuț Daniel 

Legea 273 obligă ordonatorii de credite să fundamenteze corect nivelul 

veniturilor pentru anul respectiv. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu ne obligă să limităm veniturile la anul anterior, dacă nu au fost  doi ani? 

 

Dl director Perniu Ionuț Daniel 

 Aspectul acesta nu îl știu, dar o să analizez și o să vă răspund… 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Da, doamna Ștefănescu, vă rog! 

 

Dna consilier Ștefănescu Georgian-Raluca 

 La Fonduri Europene a fost prevăzut 440 de milioane, din care s-au încasat 

doar 1300 000. Ne puteți spune diferența… 

 

Dl director Perniu Ionuț Daniel 

Mai mult, trei milioane două sute și ceva. Dacă vreți o să vă spun exact. 

 

Dna consilier Ștefănescu Georgian-Raluca 

 Totuși este o diferență semnificativă. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

În martie când spuneam lucrul acesta ați votat bugetul. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

       Domnul Dimitriu, vă rog, a întrebat doamna Ștefănescu! 

 

Dl director Perniu Ionuț Daniel 

 Ordonatorii principali de credite, când propun spre aprobare bugetul trebuie 

să aibă note de fundamentare la bază și mai mult ca sigur că a existat o astfel notă 

de fundamentare. Persoanele care au generat o astfel de notă de fundamentare, 

probabil ar trebui să vă explice. Așa a fost previziunea, probabil că nu s-au încasat 

din diverse considerente și s-a ajuns la situația respectivă. 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

   Mai are cineva ceva de întrebat? 

 

Dl director Perniu Ionuț Daniel 

Cu privire la nivel de încasări? Nu pot să vă răspund acum. O să analizez 

și o să vă expun sumele. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

  Mulțumim, domnul director! Trecem să votăm proiectul. Domnul secretar, 

vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 În primul rând, avem aviz favorabil de la Comisia de buget. 

 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), 5 voturi împotrivă 

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

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel, Pop Claudia Ramona și 

Zamfirescu Leonard Niculae), proiect de hotărâre privind aprobarea contului 

anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2021a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Punctul 6-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. Întrebări, intervenții? Vă rog, domnul Dimitriu! 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

 Eu doresc să intervin, doamna președinte! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Poftiți, domnul Bîrsan! 
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Dl consilier Bîrsan Mihai 

 Legat de acest proiect de hotărâre, l-am studiat și am văzut că pentru cele 

23 de blocuri sunt alocați 162 de euro pe m2. Am verificat la magazinele de 

specialitate, prețurile. Să mă ierte Dumnezeu, nu ne iese, ne dă cu virgulă. Putem 

să facem 50 de blocuri cu suma alocată, nu 23 de blocuri. Noi suntem pentru, dar 

nici să jecmănim primăria din condei. Nu avem cât costă ferestrele, nu avem ceva 

defalcat. Ni se dă metri pătrați, un număr de blocuri și o sumă de bani și noi să 

votăm ca prostii. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Am înțeles domnul Bîrsan, vă va răspunde domnul director Cormoș. 

 

Dl director Cormoș Adrian 

 Indicatorii tehnico-economici sunt la faza de proiect tehnic de execuție ceea 

ce înseamnă listele de cantități…sunt anexă la acest proiect tehnic. Costurile 

stabilite de dumneavoastră, noi nu v-am dat în acești indicatori… nu sunt 

suprafețe, ca să puteți să calculați costurile de la libera piață, ca să zic așa. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

 Ați citit cumva proiectul, domnul Cormoș? Eu cred că nu l-ați citit. 

 

Dl director Cormoș Adrian 

 Bănuiesc că l-am citit. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

      Eu bănuiesc că nu. Eu am citit acolo, spune m2, câte blocuri, câte 

apartamente… 

 

Dl director Cormoș Adrian 

 Aveți m2 la suprafața utilă. Acești indicatori conform lui 907, sunt indicatori 

calculați conform lui 907. Acești indicatori așa se fac. Nu se construiesc, nu se fac 

la m2 de tâmplărie, la m2 de fațadă, la m2 de ce vreți dumneavoastră. Costurile sunt 

compuse din mai multe operații. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Mai aveți ceva de întrebat, domnul Bîrsan? 
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Dl consilier Bîrsan Mihai 

 Eu am citit foarte bine proiectul, spune foarte clar cât costă proiectarea, cât 

costă aia, cât costă aia… Cum să vină să-mi spună: Domnule  o fii ceva amestecat, 

o fii fost amestecat, nu știu unde, într-un ceaun și le-a băgat cu mâna și a 

scos…asta e- 162 m2 la lotul acesta, la următorul -159, la punctul 8 -180, la 

punctul 9, care a fost vechi, care acum este 10 sau cât o să fie. Acolo s-a schimbat 

iarăși șmecheria, nu mai dă nici m2, ne dă un număr de blocuri și o sumă de bani. 

Votați! Noi ca să votăm, trebuie să avem ceva în spate, acolo. Cât a costat o 

fereastră? Ce gândim noi? Unde? Am verificat ca să vedem costurile reale? 

 

Dl director Cormoș Adrian 

 Vă putem pune la dispoziție listele de cantități aferente fiecărui imobil în 

parte. Vi le putem pune la dispoziție. înseamnă câteva sute de pagini. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

 Trebuia să le puneți la ședință ca să votăm în cunoștință de cauză. 

 

Dl director Cormoș Adrian 

 La ședință, ar fi însemnat câteva sute de pagini. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

 Le trimitea-ți pe e-mail și vedeam noi, le descărcam, le citeam, vedeam, ne 

dădea-ți acolo… 

 

Dl director Cormoș Adrian 

 Data viitoare o să vi le pun pe toate. Tot ce doriți, inclusiv proiectele tehnice. 

În momentul de față ne este foarte greu să vă punem la dispoziție. Costurile sunt 

stabilite într-o licitație publică de doi ani de zile, este a patra sau a cincea 

procedură prin care noi aprobăm indicatori. S-au semnat până acum trei contracte.  

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

 Normal. Am îmbogățit trei firme și am sărăcit primăria Sectorului 5. Asta 

am făcut. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Mai aveți ceva de adăugat, domnul Bîrsan? 
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Dl consilier Bîrsan Mihai 

 Nu. Mulțumesc. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Și noi mulțumim! Domnul Dimitriu, vă rog! Domnul director să nu plecați 

pentru că trebuie să răspundeți. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

 Domnul Bîrsan a spus ceea ce voiam să spun și eu și aș mai adăuga 

următorul aspect, sunt anumite proiecte în care se încarcă sute de pagini, și vorbim 

de buget, nu văd nicio problemă să se încarce toate documentele, mai ales că avem 

partea asta on-line. Să știți că este anormal. Vrem să avem anvelopări, dar vrem 

să le avem la costuri normale. Atunci, rugămintea mea este, am mai venit cu 

această rugăminte, o s-o repunem.  În momentul în care actualizăm indicatori, să 

spunem: de la suma de, la suma de, să știm și noi cu cât se actualizează. Dacă eu 

văd că mi se actualizează și mi se dublează prețul și văd că în piață nu s-au dublat 

prețurile, vreau să înțeleg. Adică totul este legat de votul pe care îl dăm, să fie 

unul în cunoștință de cauză. Nu suntem niște păpuși care trebuie să ridicăm mâna 

că trebuie să le facem. Da, trebuie să le facem, dar trebuie să facem cât mai multe. 

Noi dacă facem doar douăzeci, deși banii pe care îi dăm pe acestea douăzeci de 

blocuri, putem să dăm pentru treizeci, patruzeci de blocuri,  noi nu ne atingem 

menirea. Noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Prin urmare, rugămintea mea este 

ca pentru aceste proiecte să ne trimiteți, acum, un e-mail. Vorbiți la direcție să-l 

primim, haideți să lăsăm patru proiecte la finalul listei, noi vrem să le votăm. 

Trebuie făcute pentru că este jenant ce se întâmplă în sectorul nostru cu 

anveloparea, dar haideți să ne uităm și noi un pic pe ele să le înțelegem și la final 

le votăm în cunoștință de cauză, iar pe viitor să avem aceste materiale, tot timpul, 

la dosar. Mulțumesc frumos! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Dimitriu, o secundă, vă rog! Ordinea de zi a fost transmisă și 

dumneavoastră nu ați venit la începutul ședinței să propuneți niște modificări în 

proiectul ordinii de zi. Îmi pare rău, nu putem să mai… 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Altă observație: în convocator nu este prezentată o dată maximă la care se 

pot face amendamente. Nu este prevăzut așa ceva, adică noi, consilierii, avem 

dreptul și putem face amendamente și în timpul ședinței. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da domnul Roșca, dumneavoastră aveți dreptate, dar ați propus o 

modificarea ordinii de zi. Eu zic să trecem mai departe. Mai are cineva ceva ? 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Da, vreau să spun, eu, ceva. Informațiile care s-au prezentat, acum, sunt 

informații noi. Părea că noi aveam  în mod exhaustiv informațiile în baza cărora 

votăm, ori acest lucru se pare că nu este adevărat. Sunt lucruri noi, când s-a votat 

ordinea de zi, noi aveam o anumită cantitate de informații, la care ne-am raportat 

când am votat. Acum sunt informații noi care ne-au parvenit fapt pentru care cred 

că se poate. Pot fi mutate trei proiecte pe mai încolo, tot astăzi. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

    Solicitările nu au fost făcute nici în Comisiile de specialitate, nu au fost 

făcute nici amendamente, proiectul ordinii de zi a fost aprobat, propun să mergem 

mai departe. Cum hotărâți. Domnul secretar, vă rog!  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

         Avem avize favorabile și de la Comisia 1 și de la Comisia 2. 

     Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

     Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

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

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, 

Mălăelea Daniel, Pop Claudia Ramona și Zamfirescu Leonard Niculae), proiectul 

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 

a fost adoptat. 
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Primar Interimar Melnic Constantin-Ion 

Domnul Dimitriu, ați spus de prețuri de cost, vă reamintesc că…uitați-vă 

cu două luni în urmă la cât a plecat motorina, uitați-vă la cât a ajuns betonul, uitați-

vă la cât  ajuns fierul. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Îmi cer scuze, știu că aveți și sper să aveți intenții bune, dar trebuie să știu și 

eu când votez, să fiu în cunoștință de cauză, sunt informații pe care trebuie să le 

văd. 

 

Primar Interimar Melnic Constantin-Ion 

Voi încerca să remediez această situație. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Să știți că vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că la Ministerul Justiției, 

când aprobam Comitetul tehnico-economic, aveai ditamai dosarul pe care îl citeai, 

nu poți așa pe un tabel. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

      Domnul Roșca, vă rog! De fapt s-a votat proiectul. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

      Să comparăm, un pic, cele patru proiecte de care facem referire în această 

ședință. Avem trei actualizări și o aprobare de indicatori noi. Am rugămintea  doar 

să comparați de ce aprobăm preț mediu 79 500 lei/ apartament, iar la actualizare 

de indicatori avem 69 000 lei? Nu cumva este o problemă de preț? 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vă răspunde domnul Cormoș. 

 

Dl director Cormoș Adrian 

La primele estimări costul de fezabilitate pe documentația pe documentația 

de avizare a lucrărilor de investiții… 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Informația este corectă, da? Există o diferență între aprobările  noi și 

actualizări. 
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Dl director Cormoș Adrian 

Actualizările se fac la proiectul tehnic, efectiv, care se măsoară exact. La 

studiul de fezabilitate, Dali-urile sunt aproximativ, estimări. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnul Cormoș, nu am vrut să intru în dialog cu dumneavoastră, dacă tot 

v-ați ridicat,  cine este vinovat că de un an de zile un studiu, niște indicatori 

aprobați, nu au fost implementați? Bugetul Consiliului Local? Mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 7-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. Întrebări? Domnul secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

         Avem avize favorabile la cele două comisii, de la Comisia 1 și de la Comisia 

2. 

     Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

     Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

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

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, 

Mălăelea Daniel, Pop Claudia Ramona și Zamfirescu Leonard Niculae), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Punctul 8- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza studiu de fezabilitate și documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenție în vederea creșterii performanței energetice pentru 42 blocuri de 

locuințe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București. Întrebări? Domnul 

secretar, vă rog! 
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

         Avize favorabile la cele două comisii, Comisia 1 și Comisia 2. 

     Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

     Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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

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

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, 

Mălăelea Daniel, Pop Claudia Ramona și Zamfirescu Leonard Niculae), proiectul 

hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Vă rog, domnul Primar! 

 

Primar Interimar Melnic Constantin-Ion 

 Am și eu o intervenție. Domnul Cormoș, vă rog frumos ca până la 

terminarea ședinței, vreau să transmiteți tuturor consilierilor cele solicitate, pe e-

mail. Documentația aceea mare de care vorbea domnul Dimitriu. Vă rog să luați 

măsuri în consecință. Mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Punctul 9- 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. Intervenții? Domnul secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

      Avem avize favorabile atât la Comisii de buget finanțe cât și de la Comisia 

de urbanism. 

      Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

      Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-Paul, Găină 

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

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



22 
 

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

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș 

Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, 

Mălăelea Daniel, Pop Claudia Ramona și Zamfirescu Leonard Niculae), proiectul 

hotărâre a fost adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Punctul 10-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici în urma expertizei tehnice pentru obiectivul de investiții “Lucrări de 

demolare corp existent Grădinița nr. 245, Strada Tunsu Petre nr. 9, sector 5”. 

Are cineva ceva…Vă rog, domnul consilier! 

 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

         Bună ziua! O să dau citire unui paragraf din Raportul de specialitate privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma expertizei tehnice pentru 

obiectivul de investiții, lucrări de demolare corp existent Grădinița nr. 245. Scrie 

acolo, așa: După emiterea Ordinului de începere a execuției lucrărilor s-au 

constatat neconcordanțe între proiectul tehnic și situația din teren fapt ce a 

necesitat refacerea expertizei tehnice a imobilului. În urma elaborării expertizei 

tehnice, au fost prezentate două variante de realizare a investiției. Varianta 1: 

,,execuția lucrărilor prin consolidare în urma căreia se va obține ridicarea 

gradului seismic al clădirii, de la gradul de risc seismic 2, la gradul de risc 

seismic 3, clasificare care prevede că, clădirile incluse în gradul de risc seismic 

3, vor avea în cazul unui cutremur degradări structurale nesemnificative, dar 

degradările nestructurale vor avea un impact semnificativ asupra utilității 

clădirii”, deci avem o variantă 1. Și varianta 2: ,,Demolarea clădirii existente și 

construirea unei clădiri noi care să corespundă cerințelor actuale pentru 

desfășurarea activității de grădiniță din punct de vedere structural și funcțional”. 

Mai departe ni se propune varianta nr. 2 pe baza unor considerente. Eu vin și vă 

întreb pe dumneavoastră, pe cei din executiv: nu ar fi fost mai clar pentru noi și 

ne-ar fi ajutat mai mult, să avem pentru ambele variante o estimare a timpului și 

a valorii? Inițial, proiectul avea o valoare 6 074 509,78 lei  cu TVA, s-a lucrat. 

Cei din grădiniță erau foarte bucuroși că se lucrează, la un moment dat s-au oprit 

lucrările, după un timp s-a venit cu această variantă. În Sectorul 5, noi avem o 

situație foarte gravă în privința spațiilor școlare. Acestea lipsesc cu desăvârșire. 

Știm toți că avem nevoie de creșe, avem nevoie de spații în grădinițe, avem nevoie 
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de spații în școlile gimnaziale. Cândva era o fericire faptul că se construiau și se 

reabilitau unități școlare. 

 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

Noi avem un paradox în Sectorul 5. Ele nu devin mai funcționale, cel puțin 

pe termen scurt și mediu, ci devin absolut nefuncționale. Sunt închise, copiii sunt 

relocați, școlarii și preșcolarii sunt relocați. Aici avem o demolare cu adevărat ... 

O demolăm cine știe când se va reconstrui. Dau citire primului paragraf din 

Raportul de specialitate: ”Primăria Sectorului 5 prin Direcția Generală de 

Achiziții și Investiții derulează un amplu program de reabilitare, modernizare, 

reparații, la grădinițe, școli și licee de Sector 5 pentru crearea unor spații 

specifice educaționale și pentru îmbunătățirea și modernizarea condițiilor de 

desfășurare a activităților în conformitate cu toate prevederile legale”.  Păi da, 

dar nu e așa! Și am mai demonstrat acest lucru de vreo câteva ori și ultima dată 

am depus o petiție pe data de 14 iunie cu nr. 883212, în care precizam situația 

existentă în Sectorul 5. Aveam pe lista aceea, petiția se află la domnul Cormoș, 

sunt 21 de unități din care în 15 sunt astfel de lucrări. Deci, în 15 sunt astfel de 

lucrări începute cu 5 ani, cu 4 ani în urmă, ceea ce dovedește faptul că ele au 

devenit nefuncționale și vor fi în continuare. Doar le enumăr, am mai făcut asta. 

Toți vom avea responsabilitatea și noi, cei din Consiliul Local și cei din executiv 

mai ales, la 1 septembrie când școlile nu vor putea să înceapă. Unii copii nu vor 

putea să înceapă. De ce? Uitați de ce: grădinița 54 – lucrările s-au oprit în  

octombrie 2020 și nu s-au mai reluat. Grădinița Floarea Soarelui -  lucrările s-au 

oprit în  august 2021, preșcolarii din 8 grupe sunt împărțiți în 5 spații. E un record! 

Avem o grupă și un pic în fiecare din cele 5 locații. Grădinița 72 – aici există 

autorizație de construcție, trebuia să se extindă spațiile, să se recompartimenteze 

pentru că iarăși avem ceva ce ... nu există în toată Europa. Avem o grădiniță cu 

program normal care are 4 săli în care învață, își desfășoară activitatea 8 grupe. 

Da, sunt copii de 3-4 ani, care merg să desfășoare activități în grădiniță la ora 12. 

Acolo există o autorizație de construcție dar lucrările n-au început. De ce n-or fi 

început acolo, eu nu știu...Grădinița 244, lucrările s-au oprit în decembrie 2020. 

Grădinița 245, lucrările s-au oprit în decembrie 2020. Preșcolarii sunt relocați la 

Școala Gimnazială 136, de vreo 2-3 ani. Și acum demolăm, cine știe cât durează 

demolarea, cine știe cât durează construcția. Grădinița 242...  

 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 
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Asta cu demolarea și construcția, vă rog frumos, concret, aveți vreo soluție 

dumneavoastră? În afară că puneți semnul întrebării, aveți vreo soluție?  

 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

Păi da, soluția pe care o văd eu și cred că și colegii, cred că ar trebui să vină 

domnul Cormoș cu ambele variante ... încă odată am spus, cu estimarea timpului 

necesar pentru realizarea lucrărilor și a costurilor, pentru că eu am auzit explicația 

aceasta, că ar costa mai mult reabilitarea decât construcția. Nu știm asta! Haideți 

să vedem cu datele pe masă!  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

S-a mai discutat că momentan nu se va mai începe ... 

 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Nicio altă lucrare, respingem ... 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Până nu le terminăm pe cele  ... 

 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

Ar fi extraordinar!  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

 Asta vom face!  

 

Dl consilier Matei Ion 

Sunt în Consiliul de Administrație la grădinița  245. Din câte știu, există un 

adăpost A.L.A. funcțional și dotat. Cum, subsolul este în regulă și clădirea stă să 

se dărâme?! Nu vi se pare un pic suspect?  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Acel adăpost A.L.A., este doar pentru adăpost A.L.A. A fost de la început 

construit pentru a fi adăpost A.L.A. Clădirea, riscul seismic pentru ea, este la 

pereți. Nu este vorba de ... 

 

Dl consilier Matei Ion 

Și adăpostul ală n-are pereți? Ce are?  
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Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

E îngropat! 

 

Dl consilier Matei Ion 

Deci, ăla nu mai are unde să se dărâme, se dărâmă doar în interior?  

 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

Ca om al școlii, vreau să vă spun care este concluzia în această situație! 

Aceste lucrări de reabilitare  care încep anul acesta și se termină peste 5 ani, pot 

să dureze și mai mult, pentru unitățile școlare înseamnă relocarea copiilor și 

pentru școli înseamnă pierderea populației școlare. Pentru că, un an, doi ani, 

părinții pot să accepte acest chin de a-i duce în altă parte decât acolo unde erau 

obișnuiți dar cu timpul, după un an, doi, trei ani, părinții își mută copiii sau nu-i 

înscriu și noi vom pierde școli gimnaziale pentru că, și avem exemple, pentru că 

populația școlară scade. Pentru părinți este mai confortabil să-i ducă la o școală 

stabilă, o școală care arată bine din fericire decât să-i ducă acolo. Dar, ca om al 

școlii, nu vreau să ajungem să pierdem școli, să le avem sub efectiv. Soluția pe 

care o văd eu, se poate lua în ce mă privește, după ce avem datele de la domnul 

Cormoș. Să vedem cu adevărat dacă o demolăm, cât va dura ... nu știu, trebuie să 

existe niște calcule făcute. O expertiză tehnică ar trebui să fie clară.   

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

La adresa dumneavoastră privind aceste imobile aflate în diverse stadii,      

v-am și răspuns. V-am dat stadii fizice și termene fixe pentru acestea.  

 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

N-am primit nimic! 

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Cum n-ați primit? Ok, vă mai dau un exemplar.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Indicatorii tehnico-economici se fac în baza unor ... se încredințează printr-

o hotărâre de Consiliu Local să efectuați strict pentru demolare sau strict pentru 

renovare. La acest punct, pentru ce avem hotărârea de Consiliu Local? 
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Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Pentru demolare! 

 

 Dl consilier Ducuță Alexandru 

Când a fost votată pentru demolare?  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

În anii anteriori ... 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Când a fost votată? Nu ni s-a pus la dispoziție absolut nimic... pe vorbe    

nu-i ok... 

 

Din sală 

Anterior ce?  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

În anii anteriori, cred că în 2018 sau 2017... și consolidarea și demolarea. 

 

Dl consilier Matei Ion 

Nici vorbă de așa ceva! 

 

 Dl consilier Ducuță Alexandru 

Sunt consilieri care spun că n-a existat așa ceva!  

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Vedeți că e caz penal!  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

O să căutăm și vă punem la dispoziție!  

Dl consilier Matei Ion 

Nici vorbă pentru că a fost trecut cred, pe 31 mai ... 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Din moment ce nu ați fost împuternicit de Consiliul Local să faceți 

demolare cum poți să vii să-ți alegi singur varianta. 
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Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Dacă sunteți de acord, nu știu dacă se poate retrage? 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Domnule primar interimar, avem o procedură, în sensul să trimiteți la 

aparatul de specialitate să-l completeze și să supuneți la vot... 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

N-are cum!  

 

Dl consilier Matei Ion 

Trebuie votată abținerea!  

 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Retrimiterea spre documentație, consultare ... așa vom face! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, supunem la vot! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru retransmiterea acestui proiect?  

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Zamfirescu 

Leonard Niculae, 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), retransmiterea 

acestui proiect  pentru completarea documentației a fost aprobată. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Proiectul de hotărâre nr. 11: Proiect de hotărâre privind preluarea de către 

Consiliului Local al  Sectorului 5 a competențelor unității administrativ – 

teritoriale a Municipiului București de organizare a prelucrării, neutralizării și 

valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării 

mecanobiologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de 
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administrare a depozitelor de deșeuri și /sau instalațiilor de eliminare a 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, pentru deșeurile generate și 

colectate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Comisia nr. 1 și Comisia nr. 5 -  favorabile.  Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?  

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin,Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

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.  

Domnul consilier Zamfirescu Leonard Niculae nu și-a exprimat votul la 

acest proiect. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Proiectul de hotărâre nr. 12: Proiect de hotărâre privind acordarea unui 

mandat special în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea 

integrată a deșeurilor municipale din Municipiul București, pentru delegarea, 

în numele și pe seama Sectorului 5 al Municipiului București a activităților 

specifice preluate temporar, conform O.U.G. nr. 38/2022, de Consiliul Local al 

Sectorului 5.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Comisiile -  favorabile.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin,Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

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, 

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

adoptat.  
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Proiectul de hotărâre nr. 13: Proiect de hotărâre privind depunerea, 

implementarea și sustenabilitatea proiectului “Soluții digitale pentru Sectorul 

5 al Municipiului București”, în vederea finanțării acestuia prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Comisia nr. 1 și Comisia nr. 6 -  favorabile. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?  

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin,Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

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, 

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

adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Proiectul de hotărâre nr. 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

depunerii cererii de finanțare cu titlul „Locuințe nZeb pentru tineri în Sectorul 

5 al Municipiului București” și a cheltuielilor aferente în cadrul apelului de 

proiecte prin Programul Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR/2022/C10/1/A.1.2. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Felicitări pentru acest proiect dar am următoarea întrebare: avem în 

proprietate locul pe care urmează să se construiască aceste blocuri? Sau în 

administrare?  

 

Dl director Cormoș Adrian Dragoș 

Nu există decât terenul! Terenul există în administrare!  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 
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Deci, avem acel teren în administrare, nu este acel teren care a fost luat de 

armată ... bucata aia a rămas!  

 

Din sală 

Nu, nu este Antiaeriană!  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Comisiile -  favorabile.  

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

titlul „Locuințe nZeb pentru tineri în Sectorul 5 al Municipiului București” și 

a cheltuielilor aferente în cadrul apelului de proiecte prin Programul Național 

de Redresare și Reziliență – PNRR/2022/C10/1/A.1.2. 

          Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin,Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

Paul, 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, Zamfirescu 

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

Domnul consilier Ducuță Alexandru, la ora 10.38 a ieșit din sală. Nu și-a 

exprimat votul la acest proiect. A revenit la ora 10.40. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul de hotărâre nr. 15: Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 31/07.04.2022 privind aprobarea 

Calendarului manifestărilor culturale ale Centrului Cultural și de Tineret 

„Ștefan Iordache” pentru anul 2022. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Dacă ne uităm la punctul nr. 1 al ordinii de zi, am votat procesul verbal din 

data de 07.04.2022. Noi modificăm acum un proiect de hotărâre votat din 

07.04.2022. Am înțeles că s-a făcut o reducere la bugetul acordat Centrului 

Cultural. Ăsta e un lucru foarte bun, dar, de ce nu s-a gândit din prima? Aparatul 

de specialitate să se gândească într-o lună de zile ... s-a schimbat strategia așa 

dintr-o dată? Dacă poate cineva să ne spună de ce într-o lună de zile ... 
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Dl director Voicu Silviu Cristian 

În primul rând vă salut, nu s-a schimbat strategia, pentru a vă răspunde la 

întrebare, am plecat de la premiza că la momentul acesta este nevoie de școli de 

vară. Evenimentul respectiv nu s-a făcut, așa că banii alocați evenimentului îi 

redirecționăm în vederea obținerii acestui proiect frumos de școli de vară pentru 

copii. Vă mulțumesc! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Este un proiect nou, ăsta cu școlile de vară? Ce nu s-a cheltuit proiectele 

anterioare, redirecționăm în acest proiect. Bun, întrebarea mea este următoarea: 

proiectul acesta de școală de vară, unde se va ține? În Sectorul 5 sau în altă parte?  

 

Dna director Nedelcu Roxana 

Bună ziua, este vorba despre proiectul grădinița de vară sau grădinița de 

vacanță, proiect care este pe ordinea de zi și despre care urmează să discutăm 

ulterior. Sunt 6 unități de învățământ în Sectorul 5. Trei dintre ele funcționează 

permanent, în lunile iulie și august. Grădinița 242 în luna august, 178 în luna iulie 

și 269 de lângă Primărie, de aici, în luna iulie, iar fondurile necesare aprobării 

acestui proiect au fost redirecționate de la Centrul Cultural către capitolul 

învățământ.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul de hotărâre nr. 15: Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 31/07.04.2022 privind aprobarea 

Calendarului manifestărilor culturale ale Centrului Cultural și de Tineret 

„Ștefan Iordache” pentru anul 2022. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Comisia 1 - aviz favorabil, Comisia 4 – aviz nefavorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, 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 4 
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voturi împotrivă (Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Roșca Iustinian, Dimitriu 

Alexandru-Paul), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Domnul consilier Naciu Constantin-Vladimir și domnul consilier 

Zamfirescu Leonard Niculae nu și-au exprimat votul la acest proiect. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Urmează proiectul nr. 16 care a fost înlocuit cu proiectul nr. 5 și anume: 

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 2021-2022. 

 La acest proiect avem 2 amendamente formulate de grupul USR. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Amendamentul este legat de creșterea cuantumului burselor pe care 

urmează să le acordăm ... În primul rând, bine că le votăm acum deși, este foarte 

târziu, oamenii le așteptau de foarte mult timp. Logica acestor amendamente este 

următoarea: suntem din păcate în sectorul în care nivelul de trai este cel mai scăzut 

din tot Bucureștiul și avem foarte multe persoane din zona defavorizată și atunci 

singura modalitate prin care putem să-i ajutăm pe termen lung pe cei care sunt în 

aceste grupuri, este să îi menținem în școală pe acești copii astfel încât să se ridice 

din zona în care sunt. Și atunci solicitarea noastră este următoarea: să mărim 

bursele astfel: la media 10 de la 200 lei la 350 lei și de la media 9.99 – 9.50 de la 

200 lei la 300 lei. Rezultate extraordinare de la 200 lei la 350 lei. Amendamentul 

... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Poate are cineva de comentat referitor la acest amendament?  

 

Din sală 

Nu!  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mergem la amendamentul nr. 2. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Amendamentul nr. 2 este o chestiune care ține de executiv și aici pe lângă 

acest amendament pe care îl propunem, totodată,  adresez executivului solicitarea 
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fermă să se plătească aceste burse la timp și cu prioritate pentru că am avut reale 

probleme în trecut. Și amendamentul nr. 2 este următorul: bursele elevilor vor 

constitui plată prioritară și se vor plăti de îndată. Se vor plăti restanțele și luna 

curentă, termenul final 25 Iulie 2022, ținând cont că deja copiii sunt în vacanță, 

au terminat semestrul II. Impactul bugetar și sursa de finanțare, din punctul nostru 

de vedere le putem regăsi, am înțeles că avem ditamai excedentul bugetar din anii 

anteriori. Avem în viitor cel mai probabil o rectificare bugetară, am fi avut-o și 

azi, dar din păcate nu a intrat pe ordinea de zi.  

 

Dl consilier Matei Ion 

Vrem să știm dacă cuantumul burselor pot fi schimbate după aprobarea 

bugetului și vrem să știm la ce nivel au fost aprobate bursele, inclusiv cele de 

excelență. Noi știam că au fost aprobate undeva la nivelul de 500 lei nu?  

 

Dna director Nedelcu Roxana 

În bugetul existent, pentru că am intrat din păcate cu o restanță de plată de 

anul trecut, mai exact luna noiembrie și decembrie. Vorbim de anul 2022. Deci, 

două luni aferente anului trecut, au fost achitate în 2022. Fundamentarea bugetului 

s-a făcut la nivelul burselor aprobate în semestrul I, cu această sumă restantă de 

plată de anul trecut, iar pentru semestrul II s-au prevăzut la nivelul cuantumului 

minim din hotărârea de guvern, urmând ca, în funcție de ce se decide la nivelul 

autorității deliberative să se facă rectificare bugetară, dacă se identifică sursele 

existente. În acest sens, noi am elaborat un referat de specialitate către domnul 

primar al Sectorului 5, în luna martie dacă nu mă înșel, exemplificând situația, 

spunând că pentru aprobarea burselor în semestrul II, având în vedere prevederea 

bugetară existentă, putem porni de la nivelul minim aprobat de H.G. nr. 1094, 

urmând ca în cazul în care se identifică surse suplimentare de finanțare sau o 

rectificare bugetară, să mărim acest cuantum în funcție de dorința ... 

 

Dl consilier Matei Ion 

Iar legea ne permite să acționăm retroactiv? 

  

Dna director Nedelcu Roxana 

Da, în primul rând vreau să vă spun că într-adevăr, cursurile s-au încheiat 

dar atenție, anul școlar nu s-a încheiat. Anul școlar se încheie la 31 August. Noi 

pe vară plătim burse sociale, plătim burse de studiu pentru elevii de la filiera 

tehnologică care au încă practică, adică, nu este din punctul meu de vedere, nu 
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este retroactiv în sensul că, anul școlar s-a încheiat, dar într-adevăr, cursurile 

școlare  s-au încheiat.  

 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Doamna director, banii vin de la bugetul local sau de la stat?  

 

Dna director Nedelcu Roxana 

Cuantumul minim vine de la bugetul de stat. Deci, din cote defalcate pe 

TVA, ne vin aceste sume minime aprobate prin hotărâre de guvern. Adică 

decidem să suplimentăm ... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Ce înseamnă minim? La ce valoare? 

 

Dna director Nedelcu Roxana 

Exact ce  este prezentat în raportul de specialitate, iar diferența pentru ce 

hotărâm să suplimentăm pe fiecare tip de bursă va fi achitat pe bugetul local. Iar 

în momentul de față, prevederea bugetară acoperă cu o mică modificare la școala 

9, între unitățile de învățământ, acoperă cuantumul minim. Pentru orice 

suplimentare este necesară o rectificare.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Deci, haideți să ne înțelegem! Viitorul nostru ține de copii și nu este o 

chestiune populistă, o simțim fiecare dintre noi, pentru că ne uităm la copiii noștri. 

Dacă vrem să scoatem din situația actuală grupele defavorizate din sectorul 

nostru, trebuie să facem un efort. Dacă reușim să facem efortul ăsta când vine 

vorba de cheltuieli ale aparatului primarului și tot timpul crește acest efort de la 

an la an, cred că putem să facem un efort și pentru aceste burse. Repet, tocmai ce 

ați prezentat că avem 40 și ceva de milioane de lei din excedente. Vine rectificarea 

bugetară, prin urmare, dacă considerați, eu nu văd nicio problemă de legalitate 

pentru că banii îi găsim imediat ce facem rectificarea, dar dacă considerați că-i o 

problemă de legalitate, putem să facem un amendament și să spunem că acest 

cuantum se va plăti imediat după rectificarea bugetară dar, repet, am mai făcut 

astfel de proiecte în care dumneavoastră ați spus că e în vigoare  după rectificarea 

bugetară sau după aprobarea bugetului. Vă rog frumos să ne gândim și la copiii 

care au nevoie cu adevărat de aceste sume de bani. 
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Vă reamintim că și anul trecut am  mărit acest cuantum cu 20% și nu din 

cauza aceasta nu s-au plătit bursele. Așa că propunerea mea este: alocația bugetară 

sau efortul bugetar suplimentar este undeva sub 5 milioane de lei pe tot anul.        

N-am calculat exact dacă într-o lună sunt 22 zile lucrătoare, când sunt vacanțe sau 

nu...  acolo suntem. Cred că este un efort minim pe care trebuie să-l facem, atât 

pentru cei de merit cât și pentru cei sociali.  

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Avem posibilitatea să comparăm ceea ce fac celelalte sectoare în privința 

acestor cheltuieli? Ne situăm măcar pe un prag de egalitate?  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Alte sectoare au alte bugete!  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnule viceprimar, noi nu avem 5 milioane ... 

 

Dl director Perniu Ionut Daniel 

Va fi una semnificativă pentru că previziunile cu privire la fondurile 

europene nu sunt optimiste și atunci, mai mult ca sigur trebuie să disponibilizăm 

credite bugetare de capitole unde nu au fost angajate, unde nu au fost constituite 

angajamente bugetare și încercăm să identificăm surse suplimentare dacă ne 

permit cifrele să alocăm pentru bursele elevilor.  

 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

V-aș propune să mergem cu nivelul burselor așa cum sunt acum. Ce ați 

propus este super ok, înseamnă un impact bugetar suplimentar și vă promit că le 

vom pune în viitorul an școlar. E o propunere!  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Haideți să votăm amendamentul nr. 1!  

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Amendamentul nr. 1 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 5 voturi pentru (Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Roșca Iustinian, 

Dimitriu Alexandru-Paul și Naciu Constantin Vladimir) și 21 abțineri 
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(Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin,Cârlogea George-

Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin 

Andrei, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Zamfirescu Leonard 

Niculae, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Șerban 

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

amendamentul nu a fost aprobat.  

Amendamentul nr. 2 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 5 voturi pentru (Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Roșca Iustinian, 

Dimitriu Alexandru-Paul și Naciu Constantin Vladimir) și 21 abțineri 

(Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin,Cârlogea George-

Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin 

Andrei, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Zamfirescu Leonard 

Niculae, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Șerban 

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

amendamentul nu a fost aprobat.  

 16. 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 2021-2022. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisiile – favorabile. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin,Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

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, 

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

adoptat. 

  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Proiectul nr. 17 a fost retras, mergem la proiectul nr. 18: Proiect de hotărâre 

privind desemnarea unui Consilier Local din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 5 al Municipiului București care să facă parte din Comisia de 
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evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 

Sectorului 5 al Municipiului București. 

 

Dl consilier Matei Ion 

Grupul PSD susține candidatura doamnei Găină Maria. 

  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

USR propune pe domnul Laslo Mihail Cristian. 

 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Am eu o propunere! Continuăm ședința, când vin buletinele votăm și 

mergem mai departe.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Proiectul nr. 19: Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de 

Ordine și Siguranță Publică al Sectorului 5 al Municipiului București pentru 

anul 2022.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Deci, nu ca critică, doar câteva observații izvorâte din experiență. Planul de 

ordine, siguranță publică, după părerea mea, este că e greșită formularea. Să vă 

spun de ce. Ordinea publică are trei componente esențiale: menținerea, asigurarea 

și restabilirea. Așa spune doctrina și strategia de ordine publică națională. Deci, 

putea să fie cel mult planul de menținere a ordinii și siguranței publice. Altfel, 

trebuia să faceți referire în Plan și la activitatea insituțiilor care au în competență 

asigurarea și restabilirea, în speță Jandarmeria Română, conform legii.  

Din câte îmi amintesc, că am fost șef de sector de Poliție, acest Plan de 

ordine și siguranță publică, se făcea la nivelul Poliției Naționale în colaborare cu 

Poliția Locală nu numai a Poliției Locale. Eu nu știu de ce Poliția Națională nu 

face Planul de ordine și siguranță publică pe Sector. Este adevărat că în atribuțiile 

primarului intră menținerea ordinii și ... prin menținere ce se înțelege? Păstrarea 

ordinii instituționale, în limitele normale. De aia, asigurarea și restabilirea sunt 

încălcări violente ale ordinii constituționale. Când se face un astfel de Plan, se 

pornește de la analiza situației operative polițienești care are vreo 6 puncte, pe 

care le-ați marcat cu două excepții.  

1. Puneți capitol stare infracțională și contravențională, aia 

contravențională nu există, (uitați-vă în Plan), deși la nivelul Poliției 
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Capitale există o bază de date privind contravențiile, iar dumneavoastră 

ar trebui să aveți la Direcția Generală de Poliție Locală o bază de date a 

contravențiilor aplicate pe anul trecut de către Poliția Locală a Sectorului 

5.  

 

Dl director Chioran Florin 

Avem! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Păi da, dar nu e scrisă! 

2. Analizele tactice pe tâlhării, furturi, furturi din auto și ce mai aveți ... pe 

buzunare. Proiectul e luat de la Poliția Sectorului 5. 

 

Dl director Chioran Florin 

Planul este făcut în colaborare cu Poliția Națională. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Bun, e făcut în colaborare, dar colaborarea nu prea se vede.  

Analiza tactică pe tâlhării care sunt în scădere, analiza tactică pe furturi din 

buzunare care e în scădere, se referă la astea două, dar pe alte furturi unde ai 

creștere pe anul trecut, nu se spune... Ce sunt celelalte furturi? Sunt furturi din 

magazine?  

 

Dl director Chioran Florin 

Astea sunt niște date pe care nu le-au furnizat cei de la Poliția Națională. 

Nu sunt date furnizate de mine!  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Știu! Încă o dată, eu nu sacrific acum! Îmi dă pe analiza tactică tâlhăriile 

care se comit între orele 14.00 și 6.00 dimineața. Hai să fim serioși, aia nu e 

analiză tactică.  

 

Dl director Chioran Florin 

Dumneavoastră știți mai bine pentru că ați lucrat în domeniu! Eu nu știu 

când se fac tâlhăriile, între ce ore!  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 
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Exact perioada orară, de ce? Fiindcă atunci eu pot să fac patrulele în teren,  

pe zona respectivă. Ăsta e un element de stare contravențională... 

În analiza situației operativei polițienești, întotdeauna trebuie să ții cont de 

evenimentele care se pot desfășura pe aria ta de competență. Adică, târguri, 

festivaluri, meciuri sportive pe care trebuie să le iei în calcul. Este adevărat că ele 

cad în sarcina Jandarmeriei, dar adiacent blocului de manifestare, competența 

revine Poliției Naționale iar Poliția Locală... 

 

Dl director Chioran Florin 

La fiecare manifestație în parte, se fac planuri de acțiune pe fiecare 

eveniment în parte. Noi nu avem de unde să știm că în cursul anului sunt 10 

evenimente sau 5.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Eu știu! Nu o luați ca o critică, e o dezbatere, cu ce va trebui să facem de 

acum in colo! Să îmbunătățim! Sunt unele care sunt cu caracter sezonier. De 

exemplu, se ține festivalul nu știu care... De ce spun lucrul ăsta acum? Opinia 

mea, și îmi mențin punctul de vedere. Drama de la Colectiv nu se întâmpla dacă 

șeful Poliției de Sector și șeful Poliției Locale îl informa pe primar despre ce se 

întâmplă acolo. Asta este treaba unui șef de Poliție, să facă analiza situației 

operative, să cunoască și să informeze pe factorul decizional. Și poate să vină 

orice specialist să mă contrazică în ideea asta, dar nu mă poate contrazice pentru 

că știu că am dreptate!  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

3- Rog frumos, toate situațiile alea de intervenție - de ce nu le materializați 

în niște  proceduri operaționale fără să le mai treceți în plată. Ați văzut acolo, mod 

de intervenție în caz de explozie...fă proceduri...,nu domnule sunt proceduri 

operaționale. 

Sunt proceduri în care îi dă polițistului local ce trebuie să facă când are 

evenimentul x. Îmi aduc aminte, e un ordin al Ministrului de Interne, cu privire la 

accidentele în care sunt implicate  mașini care transportă substanțe explozive sau 

periculoase. A fost drama aceea de la Mihăilești, dacă vă mai aduceți aminte… și 

s-a venit cu ordinul Ministerului de Interne. Că se izolează perimetrul, că se 

împiedică accesul, ș.a.m.d.. 

Mulțumesc, Florin, dar nu o lua a critică, nu te critic, în condițiile în care 

eu am semnat procesul verbal de astăzi. 
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Dl director Chioran Florin 

Foarte bine că l-ați semnat! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

În altă ordine de idei, domnule primar, vă rog satisfaceți-mi o curiozitate 

mare, mare de tot. Cred că nu mai pot să dorm, deci, dacă doamna Găină este Mari 

Poule iar domnul Burlacu, este Oleg Celibater, mie cum mi-a tradus - Gipsilică 

sau Gipsiluș, sau Jitănică sau Jitinuș …ca să știu exact. 

Domnule Primar, rugăminte, dați-l afară, faultează limba română, ne facem 

de râs, se învață în clasa a V-a că substantive comune și substantive proprii... se 

învață în clasa a V-a, la gramatică. Dați-l afară, numele proprii nu se ....Gândiți-

vă că actrița americană pe care o cheamă Witherspoon...cum să-i zicem, Lingură 

de Iarnă? Domnilor, e ridicol și ne-a văzut o țară întreagă, nu vă supărați pe mine, 

acuma nu mai este de râs, e de plâns. A văzut o țară întreagă. Nu vă supărați pe 

mine. Nu știu, domnule, cine a făcut-o, habar n-am, nu știu cine a făcut-o.  Eu am 

văzut-o la Realitatea TV, cum ați văzut-o și dumneavoastră, eu n-am văzut, nu 

știu de aici. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Pe cine să dăm afară? 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu știu... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Păi cine a făcut achiziția este parte din executiv. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu știu domnule, s-o fi făcut, dar nu cred că în Caietul de Sarcini am dat să 

traducă numele proprii. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Și să reziliem contractul! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai departe, să supunem la vot proiectul nr.19, vă rog! 
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 Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Stați o secundă că nu s-a terminat de numărat voturile.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Nu, acela este proiectul nr.18. Bine, haideți să-i  așteptăm  atunci. 

Da, domnul Țigănuș, vă rog! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Mai aveam o problemă scurtă... 

Domnule primar, din câte am înțeles expiră certificatele de testare 

psihologică la Poliția Locală. 

 

Dl director Chioran Florin 

Este deja toată documentația la Poliția Națională, la Arme și muniții. 

 

 Dl consilier Țigănuș Marian 

Dar, testarea psihologică  la cei care poartă armă... 

 

 Dl director Chioran Florin 

În momentul acesta nu poartă armă nici un polițist local. Arma se folosește 

doar în momentul când se fac trageri. 

 

 Dl consilier Țigănuș Marian 

Dar s-a făcut o testare. 

 

 Dl director Chioran Florin 

Bineînțeles. 

 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Trecem la vot. Punctul 19. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnii din comisia de numărare a voturilor, vă rog să fiți atenți. 

O secundă, haideți doamna Ștefănescu vă rog cu rezultatul votului. 

 

Dna consilier Ștefănescu Raluca 
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Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărarea 

buletinelor de vot, pentru desemnarea unui cosilier local, 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 constatat următorul rezultat. 

-Doamna Găină Maria -voturi pentru 18, împotrivă 2, voturi nule 1; 

          -Domnul Laslo Mihail-Cristian- voturi pentru 4 împotrivă 17. 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumim, s-a consemnat.  

Supunem la vot proiectul de la punctul 19 care s-a discutat. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Mai am o intervenție, doamnă! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, vă rog, la care proiect? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

La punctul 19, cel cu Poliția Locală 

 Încă o data vă spun, dacă facem la fel, pățim la fel. Ceea ce ni se propune 

astăzi să votăm, nu are nimic specific și acțiuni de îmbunătățire pentru a scădea 

infracționalitatea în sector, care în 2021, a crescut. 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Și noi mulțumim, domnule. Domnule secretar supunem la vot punctul nr.19-  

Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță 

Publică al Sectorului 5 al Municipiului București pentru anul 2022. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil la comisia 6. 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, 

Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, 
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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) și 5 voturi împotrivă  (Laslo Mihail-Cristian,  

Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Roșca Iustinian și Naciu Constantin-

Vladimir), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

 Proiectul de hotărâre nr. 20- 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.  

Întrebări? Nu. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil la comisia de Educație și tineret și sport. 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

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, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard Niculae) proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

  Proiectul de hotărâre nr.21- Proiect de hotărâre privind aprobarea 

derulării și finanțării, din bugetul local al Sectorului 5, a proiectului Grădinița 

de vacanță în Sectorul 5, în perioada iulie-august 2022. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia nr.1-favorabil si comisia nr.7-favorabil. 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Supunem la vot. 
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

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, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard Niculae)  proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Proiectul de hotărâre  nr. 22- Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modalității de realizare a dreptului de transport al persoanelor cu handicap 

locomotor domiciliate pe raza Sectorului 5. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia nr.1-favorabil și comisia 8-favorabil. 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, 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), 1 vot împotrivă (Naciu Constantin-Vladimir), 3 

abțineri (Laslo Mihail-Cristian,  Dimitriu Alexandru-Paul și Roșca Iustinian,)   

proiectul de hotărâre a fost adoptat. Domnul consilier Ioniță George nu și-a 

exprimat votul. 



45 
 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria                               

 Proiectul de hotărâre nr.23- Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Metodologiei privind acordarea gratuității la transportul urban cu mijloace de 

transport în comun de suprafață și cu metroul beneficiarilor Legii 448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și abrogarea H.C.L. 

Sector 5 nr. 71/23.03.2020. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil la comisia nr.1 și comisia 8. 

 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Profit de ocazie, în primul rând să anunț că un cetățean al Sectorului 5 aflat 

într-o situație enumerată la proiectul nr.22 și la proiectul nr.23, a vrut să participe 

la această ședință, însă având în grijă un copil care este nedeplasabil, iar sala de 

ședință nu are o rampă care poate să ajungă aici I s-a refuzat dreptul de a fi on-

line. Consider un gest grav din orice punct de vedere. 

2-Salut prezența în sală și altor cetățeni care vor dori să intervină la punctele 

următoare cu rugămintea mea către consilieri  să aprobați să i-a cuvântul. 

3-Aș vrea cineva de la Social cu suflet să explice ce se modifică în 

transportul persoanelor cu căruciorul, cu fotoliul, cu toate mijloacele…sunt 

lucruri diferite…dar aș vrea cineva cu suflet să facă asta. Mulțumesc. 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Dacă îmi permiteți, doresc să i-au și eu cuvântul…vis a vis de ce a spus 

colegul nostru. Adică nu putem să permitem să se dea cuvântul…Această 

solicitare se face înainte de ședință. Trebuia să știm înainte de ședință…să 

aprobăm acest aspect, așa este corect. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Dna Pop, doamna Stoian a făcut o adresa de e-mail către secretariat cum 

prevede codul administrative, iar executivul primăriei a refuzat acest drept. Nu a 

comunicat- nimic. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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S-a referit la altceva … la persoanele care sunt în sală. Doamna Director vă 

rog… 

 

Dna Director Cristina Titea 

Referitor la întrebarea pe care ați adresat-o pentru proiectul nr.22 de pe 

ordinea de zi. Vreau să răspund, discuțiile s-au purtat plecând de la nevoia de a 

găsi un echilibru între obligația pe care o are DGASPC de a asigura transportul 

adaptat persoanelor cu dizabilitate de tip locomotor și așa numitul principiu al 

eficienței, eficacității și economicității pe care trebuie să-l punem în practică. În 

acest moment, într-adevăr în patrimonial DGASPC Sector 5, se află un 

autovehicul preluat de la DGASPC a Municipiului București care la sfârșitul 

anului trecut nu a mai trecut de inspecția tehnică periodică. Acest autovehicul este 

unul foarte vechi, care ar necesita potrivit devizului înaintat de firma respectivă 

niște cheltuieli și niște investiții în cuantum de peste 84 mii de lei. 

Ori un autovehicul adaptat pentru nevoile persoanele cu handicap, da, 84 

de mii....ori în acest moment la nivelul instituției înregistrăm o singura cerere din 

partea familiei pe care ați numit-o dumneavoastră, deci o singură cerere. Pentru o 

singură familie, o singură persoană, consider că nu este justificat din punct de 

vedere economic o asemenea investiție într-un autovehicul care și așa este foarte 

vechi si care mai necesita și alte cheltuieli, alte reparații. Pe de altă parte 

achiziționarea unui autovehicul nou, este ar presupune un efort bugetar în jurul 

sumei de 100 de mii de Euro. Iar așa, nu este justificat. Și atunci propunerea 

noastră este de a achiziționa și am cerut aprobarea de la dumneavoastră, întrucât 

Legea 448 prevede că autoritățile administrației publice locale, ori autoritatea 

Administrației Publice Locale este Consiliul Local ca autoritate deliberativă. 

DGASPC este o instituție publică în subordinea Consiliului Local. Și atunci, 

autoritățile, în speță dumneavoastră ați avea dreptul acesta, noi fiind instituție în 

subordinea dumneavoastră solicităm aprobare    pentru a putea achiziționa de pe 

piață servicii sociale de transport adaptat, de la operatori economici care sunt 

licențiați și sunt recunoscuți de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și pot 

oferii asemenea servicii la nivelul unor standarde minime, fiind licențiați de către 

minister.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Adică să închiriați sau achiziționați… 

 

Dna Director Cristina Titea 
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Să achiziționăm servicii de transport…și să achităm contravaloarea acestor 

transporturi în genul taxi. 

 

Din sală 

Ce modificări ați găsit la metodologia acordării gratuității.  

 

Dna Director Cristina Titea 

La metodologia vis-a-vis de acordarea gratuități...aici discuțiile s-au purtat 

cu beneficiarii acestor facilități și am ajuns la concluzia că este necesar să 

promovăm un asemenea proiect întrucât în acest moment, aceste persoane sunt 

nevoite să se prezinte lună de lună la sediul instituției și să ridice cartelele pe care 

instituția le achiziționează. Ceea ce presupune un efort destul de mare din partea 

acestora. De ce dăm aceste cartele de metrou lună de lună, pentru că Metrorex-ul 

nu are un alt produs care să ne permit acordarea acestor cartele fie trimestrial, 

semestrial, fie anual. Și atunci lună de lună persoanele cu dezabilități se prezintă 

pentru a lua aceste cartele. Cei care folosesc aceste cartele, ca să nu se mai creeze 

aglomerație, să nu mai fie puși în situația de a aștepta le pot achiziționa în 

momentul în care folosesc serviciile Metrorex-ului și ulterior, într-un anumit 

termen pe care noi l-am precizat în metodologie le pot prezenta pentru decontare. 

Nu trebuie să se prezinte personal pentru a depune cererea și cartela spre 

decontare. Și foarte multe persoane optează pentru transmiterea acestor sume în 

conturile lor. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumim doamna director. Poftiți domnule Roșca.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ați menționat că doriți să găsiți un echilibru la punctul 22 și am două 

întrebări punctuale. Studenții beneficiază de acest punct 22? 

  

Dna Director Cristina Titea 

Toate persoanele cu dezabilități de tip locomotor.  

 

     Dl consilier Roșca Iustinian 

E scris acolo: ,,Pentru școală” 

Întrebarea mea este dacă și pentru studenți. 
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Și 2-ați hotărât un număr maxim de 30 de decontări pe lună. Adică exact 

numărul de zile. Să înțeleg că doar îi ducem și nu-i mai aducem? 

                                                                         

Dna Director Cristina Titea 

Se pot folosi pe mai multe trasee. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu scrie. Scrie așa 30 de deplasări. 

  

Dna Director Cristina Titea 

Da, 30 de deplasări, una în fiecare zi.  

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumim doamna director. Doriți să faceți un amendament domnul 

consilier?  

Dl consilier Roșca Iustinian  

Deci, rugămintea grupului USR-Plus este ca să fie clar specificat in hotărâre 

că asigurăm 30 de zile deplasări, nu o deplasare, adică omul acela are nevoie și de 

doctori și sâmbăta și duminica... în plus să includem și studiile superioare. Ok. 

 

Dna Director Cristina Titea 

Vom veni la următoarea ședință cu o modificare și o completare. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Acum supunem la vot punctul nr.23- Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuității la transportul urban 

cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul beneficiarilor 

Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și abrogarea 

H.C.L. Sector 5 nr. 71/23.03.2020- domnule Secretar. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele de la comisia nr.1-favorabil cât și la comisia nr.8-favorabil.  

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

21 de voturi pentru. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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Cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, 

Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, 

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) și 5 voturi împotrivă (Laslo Mihail-Cristian,  

Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Roșca Iustinian, Naciu Constantin-

Vladimir) proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Proiectul nr. 24- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act 

adițional la convenția de colaborare încheiată între Primăria Sectorului 5, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Școala 

Gimnazială „Petrache Poenaru” în scopul asigurării funcționării complexului 

de servicii socio-educative pentru copii.  

Comisiile? 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizele de la comisia nr.1 cât și la comisia nr.8-favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Întrebări? Supunem la vot.   

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? -26 voturi pentru. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Dimitriu Alexandru-

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

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, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard Niculae)- proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
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  Punctul nr.25- Proiect de hotărâre privind implementarea reglementării 

rutiere pentru strada Gheorghe Donici nr. 4A, stradă aflată în administrarea 

U.A.T. Sector 5. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia nr.2- aviz favorabil. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Să supunem la vot. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian  

Nu mai puțin domnule Secretar, Consiliul Local este împotriva siguranței 

copiilor în școli, cu toate că, anterior este un proiect care trebuia să se 

implementeze și să aplice aceste măsuri. Vă rog hotărâți-vă, ori votăm pentru 

siguranța copiilor în fața școlilor, ori împotrivă. Mulțumesc. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

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

George, Roșca Iustinian, Naciu Constantin-Vladimir) și 21 de abțineri                               

(Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-

Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu 

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Ioniță George, 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) - proiectul de hotărâre privind implementarea reglementării 

rutiere pentru strada Gheorghe Donici nr. 4A, stradă aflată în administrarea 

U.A.T. Sector 5, nu a fost adoptat. 

 

Punctul 26-Proiect de hotărâre privind diminuarea valorii produselor, 

serviciilor și lucrărilor ce se pot achiziționa în mod direct, în temeiul art. 7 alin. 

(5) din Legea nr. 98/2016, precum și creșterea gradului de transparentizare a 

achizițiilor publice realizate de aparatul de specialitate al Primarului, a 

instituțiilor și societăților aflate în subordinea Consiliului Local Sector 5. 
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Inițiator, consilier Dimitriu Paul Alexandru, care dorește să susțină proiectul. 

 

Dl consilier Dimitriu Paul Alexandru 

Stimați colegi, am dorit să i-au cuvântul pentru că din nefericire am văzut 

raportul de specialitate care din punct de vedere juridic reprezintă un lucru 

abominabil și spun cu toată responsabilitatea.  Pe lângă faptul că cei de la investiții 

nu au cum să își spună părerea cu privire la caracterul legal sau nu al unui proiect 

ci trebuie să-și pună opinia din punct de vedere al oportunități sau dacă el poate 

să fie implementat, dar am înțeles de la diverși colegi de ai noștri din consiliu că 

au votat împotrivă în comisiile de specialitate pentru că uite ce a spus raportul de 

specialitate. Raportul de specialitate a spus așa : nu poate Consiliul Local să 

reglementeze peste o lege. Perfect adevărat. Dar unde reglementează acest proiect 

peste lege. Pentru că legea spune așa : ai dreptul să faci  achiziții directe până la 

valoarea de. Când spune că ai dreptul, înseamnă că îți acordă posibilitatea, nu te 

siluiește. Dacă vrea domnul Primar Interimar să facă achiziție de o coală de hârtie 

la licitație publică de 50 de bani o poate face. Prin acest proiect grupul USR-Plus 

a venit și a spus așa. Haide-ți să diminuăm aceste valori pragurile maximale și 

motivarea acestui proiect este una cât se poate de bun simț. Avem un raport al 

achizițiilor publice directe care s-au realizat în anul 2021 pe tot Bucureștiul. Vi se 

pare ok ca Sectorul 5 care are bugetul cel mai mic să fi achiziționat direct 50% 

din toate achizițiile publice ale primăriilor Sectorului 1,2,3,4, 6 și PMB, e normal 

așa ceva? Adică aici este o sursă prin care s-au scurs sume de bani considerabile, 

50 de milioane de lei. Și nu vreți să dați burse de 5 milioane. 5 milioane era în 

plus să dăm acele burse majorate. Dar în schimb vreți să faceți aceleași achiziții 

publice prin care să sifonați banul public. Sectorul 1 a făcut achiziții publice în 

anul 2021 de un milion jumătate. Sectorul 5, de 50 de milioane, Sectorul 2 de un 

milion, Primăria Generală de două milioane. Noi, 50 de milioane, ce facem cu 

banii aceștia. Puteam să-I dăm la burse la elevi. Nu, noi vrem să-I sifonăm. Prin 

urmare, vă rog și fac un apel la responsabilitate, noi suntem consilierii locali, noi 

suntem aleși de oameni, nu cred că oamenii își doresc să ne batem joc de bani în 

halul acesta. Haideți să facem achiziții publice la licitații peste sumele respective 

pe care le-am propus să vedem dacă nu cumva bugetul va fi mai protejat. Pentru 

că dacă faci comparație și faci o medie, nu știu cum Dumnezeului se întâmplă că 

majoritatea achizițiilor publice directe se duc maxim. Adică nu ai cum, la Sectorul 

5 nu știu, avem ghinion. Toate se duc în maxim. Ca să nu mai vorbim că le mai și 

fragmentăm. Este o chestiune de natură penală. Prin urmare, vă rog frumos să 

treceți peste acest aviz care nu are nici-o legătură cu realitatea juridică, avizul este 
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consultativ și haideți să dăm vot, dacă vreți il puteți face pe 5 luni de zile să vedem 

cum merge treaba, dar haideți să-l votăm să arătăm că le pasă. Mulțumesc frumos. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

De acord cu stimatul meu coleg, referitor la legalitatea, așa e, legea spune 

că până la…dacă noi propunem niște bariere, niște plafoane. Din câte știu eu 

acestea sunt niște interdicții, orice interdicție în materia dreptului presupune 

sancțiuni. Care sunt sancțiunile: vine domnul Primar și zice, asta e hotărârea, da? 

Nu mă interesează hotărârea voastră. Fac cum scrie legea. Ce-i facem, îl punem 

la colt sau îl punem să facă 10 flotări. Deci eu vă spun, nu e domul Melnic primar, 

altcineva…sunteți dumneavoastră…  

 

Dl consilier Dimitriu Paul Alexandru 

În primul rând, dacă aș fi eu primar aș respecta cu strictețe … 

2-dacă domnul Primar care va fi, nu va respecta această obligație va avea 

un risc politic. Da, deci, noi aici suntem într-un for politic. Mă lăsați să termin? 

Lăsați-mă și pe mine…stați puțin…Ok. Dumneavoastră vreți să…  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vă rog frumos să-l ascultați pe domnul consilier 

 

Dl consilier Dimitriu Paul Alexandru 

Haideți să o luăm așa-în momentul în care cei care reprezintă vocea 

sectorului sunt de acord și spun vrem să limităm anumite cheltuieli, și primarul 

face pe de-a-ndoaselea, suportă consecințele. Dacă n-o să vreți consecințe de 

natură penală, nu se poate printr-o hotărâre de consiliu local să creăm noi 

sancțiuni. Știți foarte bine lucrul acesta, am zis-o doar așa...Dacă vreți să-l 

amendăm, nu se face un astfel de propunere  fără să avem o bază legală în spate 

la nivel primar, dar în schimb putem să obligăm primarul prin votul nostru să facă 

în felul acesta. Că el n-o s-o respecte să fie sănătos, dar noi ne-am făcut treaba 

față de cetățeni si am stabilit că vrem mai multă responsabilitate pentru cheltuirea 

banului public. Dacă vreți să vă legați de chestiunile acestea tehnice, nu aveți 

decât să vă legați. 

 

 Dl consilier Țigănuș Marian 

Din câte am înțeles, poate nu am înțeles eu bine, Camera Deputaților a 

modificat aceste plafoane săptămâna trecută...Le-a dublat. Din ce am citit, din 



53 
 

presă, că nu am altă sursă, s-a spus pentru realizarea obiectivelor  propuse prin 

PNNR, parcă așa a fost motivația. Încă odată, eu am spus de sancțiune, nu 

sancțiune penală. Doamne ferește...cum să facem ...Mi-a duc aminte încă odată, 

de definiția normei juridice care spune: o regulă de conduită care dacă nu 

respectată, intervine forța coercitivă. Care este forța coercitivă, ce face, că pierde 

politic. Pierde politic, bun. El e la început de mandat, face treaba asta în primul 

an de mandat și până în anul patru nu mai face. Și lumea uită. Cum e sancționat 

politic, explicați-mi asta una la mână... 

 2- întotdeauna Primarul, haideți să nu ne ascundem, primarul are o 

majoritate politică în consiliu, ce poate să-i facă consiliul atunci, deci eu pun o 

întrebare... cum o fac? O votăm! Să zicem, o votăm. Și? Care este eficiența? 

Primarul vine și zice-eu nu țin cont de asta domnilor, eu țin cont de lege. 

 

 Dl consilier Dimitriu Paul Alexandru 

Spuneți-mi și mie domnule Țigănuș, ce spune codul administrativ, 

hotărârile de consiliu local sunt obligatorii? 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Sunt.  

 

Dl consilier Dimitriu Paul Alexandru 

Ok, mulțumesc. Dacă vreți să intervenim pe partea .... 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dar nu contra legii. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Care sunt sancțiunile...morale, care sunt...Hotărârile de consiliu nu fac parte 

din legislația primarului. 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vă rog frumos! Domnule Secretar  să supunem la vot. 

 Vă rog frumos și domnul Țigănuș are dreptul să adreseze  întrebări, 

domnule Dimitriu ați răspuns, vă rog frumos... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian. 
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Vreau să adresez o întrebare, ce măsuri s-au luat contra primăriei, care nu 

și-a achitat obligațiile către o firmă de pază de câteva luni, câștigată la o licitație, 

paza pentru obiective școlare, iar firma respectivă de pază nu a plătit salariații care 

păzesc școlile. 

2-ce sancțiuni s-au luat asupra directorilor sau reprezentanților din 

Economat care de trei patru luni nu-și plătesc salariile, pentru că cineva nu a virat 

banii și ei nu au bani de salarii. S-au luat măsuri? Asta nu vă interesează domnilor? 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnule Roșca, am înțeles.  

 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Cred că nu sunteți foarte bine informat... 

 

 Dl consilier Roșca Iustinian. 

Eu întotdeauna am fost foarte bine informat. 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Haideți să supunem la vot pentru că s-au epuizat intervențiile, punctul 

nr.26- proiectul de hotărâre privind diminuarea valorii produselor, serviciilor și 

lucrărilor ce se pot achiziționa în mod direct, în temeiul art. 7 alin. (5) din Legea 

nr. 98/2016, precum și creșterea gradului de transparentizare a achizițiilor 

publice realizate de aparatul de specialitate al Primarului, a instituțiilor și 

societăților aflate în subordinea Consiliului Local Sector 5. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1si comisia 6 nefavorabil. 

    Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

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

George, Roșca Iustinian și Naciu Constantin-Vladimir), 15 voturi împotrivă 

(Agheorghiesei Emil, , Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, 

Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, , Iofciu Ion, Ioniță 

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

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian ) și 6 abțineri( Mălăelea Daniel, 

Ducuță Alexandru, Bîrsan Mihai, Pop Claudia Ramona,   Zamfirescu Leonard 

Niculae și  Ilie Cătălin Andrei) proiectul de hotărâre  nu a fost adoptat. 
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Punctul nr. 27- proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, 

implementarea și sustenabilitatea proiectului “Stații de reîncărcare pentru 

vehiculele electrice în Sectorul 5 al Municipiului București” în vederea 

finanțării acestuia prin Administrarea Fondului pentru Mediu. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1si comisia 6 favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Intervenții? Să supunem la vot. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

 Cu 26 voturi pentru  (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș 

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

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

Andrei, 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, 

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

adoptat. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul nr 28-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu (P.U.D.) - Str. Găgești nr. 10 - Sector 5, București. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Înainte de ( PUD),  nu are legătură cu PUD-ul respectiv domnul Arhitect 

Șef  este? Și de la Direcția Juridică este cineva? Deci, acum câteva zile citind cu 

stupoare din punctul meu de vedere nu al altora, cu onor, Tribunalul București a 

anulat planul de Urbanism General al Municipiului București, aprobat  în anul 

2000 pentru faptul că lipseau 8 avize de 22 de ani. Foarte tare. Problema care 

vreau să întreb executivul, este ce se întâmplă cu PUZ-ul de Sector. Știu că e în 

faza de apel, la Curtea de Apel București și știu că este peste două zile termenul. 

Cine ne reprezintă pe noi acolo? 
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Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Firma de avocatură Leaua și asociații...  

Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu Direcția Juridică ne reprezintă? Deci eu am informații că nu s-au 

prezentat la procese. 

 Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Avocații aceștia care i-am menționat s-au prezentat. Au fost la termen, s-au 

prezentat.  

Dl consilier Matei Ion 

Vorbim cu domnul Naciu sau cu direcția juridică? 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Să răspundă departamentul Juridic. Doamnă, poftiți la microfon și 

răspundeți-i domnului Țigănuș 

 Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Avocații aceștia s-au prezentat.  

 

 Dl consilier Țigănuș Marian 

Sunt și eu curios, vă dați seama că dacă se anulează și planul de urbanism 

general și ăsta de Puz-ul de sector nu se mai construiește nimic, facem iglu-uri. 

Pe timp de iarnă tăiem gheață și stăm în iglu-uri.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnule Țigănuș dați-i voie doamnei să vă răspundă. 

 

Dna Gresoi Ștefania 

V-am spus că din câte știu este reprezentat sectorul de o firmă de avocatură 

în acest dosar. Vă spun în mod exact, merg în birou și verific.  

 

Dl Arhitect Șef Bașcă Robert 

Mă scuzați, există un contract cadru pentru reprezentare servicii juridice 

unde Arhitectul Șef a solicitat de urgență reprezentare juridică, întrucât fiind o 

speță complexă și direcția juridică nu poate susține acest aspect, acest dosar, am 

solicitat de urgență având ore alocate pentru reprezentare juridică prin acel 

contract. Eu, eu Arhitect Șef. 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 
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Păi da, dar ce se va întâmpla, se blochează tot...nu doar sectorul ci și 

capitala. 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai are cineva de întrebat? 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Având în vedere că Primăria Sectorului 5 a cheltuit foarte mulți bani în 

perioada mandatului trecut privind Puz-ul sectorului, nu știu decât că ne-a 

reprezentat această firmă noi pe ultima sută de metri vom pierde domnule Arhitect 

Șef și propun... 

 

 Dl Arhitect Șef Bașcă Robert 

Da, dar noi vorbim în instanță, nu...  

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Da, dar cum s-a ajuns la instanță...  

 

Dl Arhitect Șef Bașcă Robert 

E dreptul omului să facă...să facă cerere în contenciosul administrativ. 

 

Dna consilier Poop Claudia Ramona 

Cere intervenție... 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Depinde, că de multe ori nu s-au prezentat...Da domnule Agheorghiesei mai 

aveți ceva de spus? 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Să scoatem o situație să vedem de câte ori firma  nu ne-au reprezentat. 

 

Dl consilier Matei Ion 

Păi dacă scoatem situația peste o săptămână...tocmai s-a terminat. 

 

 Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Păi nu, situația aceasta foarte urgent. Data de 27 numai mâine nu este... 

 



58 
 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Foarte bine, asta e foarte bine venită.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vreau să mă adresez domnului Arhitect Șef. S-au introdus în prealabil 

întâmplător două idei. PUG și PUZ. Aș vrea să știu decizia recentă referitor la 

PUG schimbă cu ceva, cu cadru legal. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert 

Fiind anulată la prima instanță, deocamdată nu. Nu sunt jurist, mă scuzați. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnul jurist a ridicat-o așa, parțial că ar putea influența....Puz-ul despre 

care se face vorbire schimbă din punct de vedere sau ne mai putem raporta la el 

ținând cont că a fost anulată? 

 

 Dl Arhitect Șef Bașca Robert 

Bineînțeles, raportat la legea specială 350,  art. 56, alin.5 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Deci putem aproba Pud-uri în baza unui PUZ anulat? 

 

 Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu este anulat, este suspendat. 

 

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

Avem și comunicarea de la prefectură.  

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert 

Lucru confirmat și de către Prefectură Municipiului București. 

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Haideți să-mi permiteți să fac câteva precizări! Naciu sunt. Am și calitate 

în dosarul respectiv... cu Planul Urbanistic Zonal. Îmi permiteți? 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnul Naciu, vă rog! Punctual!  
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Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Punctual. La acest moment Planul Urbanistic Zonal nu produce efecte 

pentru că el a fost suspendat, în mod succesiv, începând cu data de 26 februarie 

2020, prin acte juridice de diverse naturi. Suspendarea este cea care împiedică să 

producă efecte, nu faptul că a fost anulat, în primă instanță. Acum urmează să se 

judece și recursul.  

Faptul că Planul Urbanistic General a fost anulat nu produce efecte pentru 

că... eu din câte știu, la acest moment nu există nimic care să îl suspende.  

Deci, PUG-ul produce efecte, în prezent, și ne putem raporta la el, pentru 

viitor, fără absolut nicio problemă. Mai este mult până când se va soluționa, în 

mod definitiv, anularea sa, dacă asta va fi soluția.  

Deci, până una-alta avem un PUG care produce efecte și nu este cazul să 

ne panicăm, la acest moment. Iar, în dosarul respectiv, firma de avocatură care a 

fost contractată de Primăria Sectorului 5 exclusiv pentru recurs, în faza primei 

instanțe, (Primăria Sectorului 5 prezentându-se prin intermediul Direcției 

Juridice)... firma de avocatură s-a prezentat la toate termenele, ca să știe și domnul 

Agheorghiesei.  

Eu am fost la toate termenele și firma s-a prezentat. Deci, din perspectiva 

asta nu mai este cazul să... în fine, dacă doriți să luați aceste informații. Dacă aveți 

întrebări vă pot răspunde fără nicio problemă, știu dosarul foarte bine. Cel cu 

PUZ-ul, cu PUG-ul nu știu, deci acolo nu am cunoștințe. Mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumim, domnul Naciu! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Bun, în ceea ce privește ceea ce a spus domnul prefect... dă niște idei, nu 

sunt obligatorii.  

Doi la mână: nu există niciun text de lege care să spună că poți să mergi 

mai departe dacă ai un PUZ coordonator care nu mai produce efecte.  

Concret, pentru fiecare dintre proiecte vom lua cuvântul și o să vă 

demonstrăm că ceea ce se propune, cel puțin prin două PUZ-uri,( și mă refer la 

cel din Rahova care afectează destul de grav locuitorii din Petrache Poenaru și 

celălalt din Samuil Vulcan în care, acolo, (nu știu, o să fie foarte interesant), avem 

doar de două etaje, peste tot prin zonă, și o să avem unul de nouă, brusc, acolo). 

 

Dl Primar-Interimar Melnic Constantin Ion 
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Pe Samuil Vulcan? 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

 

Da! 

Dl Primar-Interimar Melnic Constantin Ion 

Mai avem și P+3, P+4. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Uitați-vă pe street-view exact unde o să fie. Și o să fie ditamai turnul exact 

în jurul... dar mergeți în teren, să știți, este foarte important să mergeți în teren și 

să vedeți ce afectează.   

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Numai puțin, vă rog! Vă rog frumos, acum discutăm punctul 28. Domnul 

secretar. Comisiile, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 2 – Aviz Favorabil. 

  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bun! Supunem la vot, da?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru punctul 28 - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Str. Găgești nr. 10 - Sector 5, 

București? 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), 5 voturi împotrivă 

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

Constantin-Vladimir, și Roșca Iustinian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel, Pop Claudia Ramona și 

Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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Punctul 29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

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

Comisiile, domnul secretar?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 2 – Aviz Favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Intervenții? Bun!  

 

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), 5 voturi împotrivă 

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

Constantin-Vladimir, și Roșca Iustinian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel, Pop Claudia Ramona și 

Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 30 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu (P.U.D.) - Str. Tudor Alexandru nr. 20 - Sector 5, București. 

Comisiile, domnul secretar?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 2 – Aviz Favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Votul, vă rog! 

 

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 
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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), 5 voturi împotrivă 

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

Constantin-Vladimir, și Roșca Iustinian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel, Pop Claudia Ramona și 

Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 31 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu (P.U.D.) - Str. Samuil Vulcan - Sector 5, București. Comisiile?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 2 – Aviz Favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnul Dimitriu! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Deci, vă rog frumos, intrați, acum, pe telefon, stimați colegi și uitați-vă pe 

street-view. Uitați-vă la numărul 20, 22, 24, și vedeți ce ste în jur. Uitați-vă, 

inclusiv, la proiect pentru că se vede, peste tot, în jur, că sunt numai case.  

Deci, printre case va răsări un bloc de nouă etaje. Vi se pare ok? Și din 

punct de vedere al oportunității, v-ar plăcea să stați într-o zonă din asta de case 

liniștită? Într-o arteră care are un trafic civilizat? 

 

Dl Primar-Interimar Melnic Constantin Ion 

În ultima vreme nu am mai avut timp, dar treceam zilnic pe acolo. Sunt și 

case, dar mai sunt și niște vai mama lor... dumneavoastră pe acelea le numiți case?  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Fiecare are posibilitățile sale. Nu toată lumea poate să fie primar-interimar 

ca să câștige niște bani. 

 

Dl Primar-Interimar Melnic Constantin Ion 

Nu este vorba de... 
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Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Oricum, sunt oameni și sunt cetățenii pe care trebuie să îi apărăm. 

  

Dl Primar-Interimar Melnic Constantin Ion 

Este acolo o hală părăsită care este înconjurată de gunoaie... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vă rog, frumos! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Adevărul este... contraziceți-mă cu niște planșe, arătați-mi acum, pentru că 

v-am spus, intrați pe street-view și vedeți.  

În zona în care se construiește... că mai încolo sunt anumite blocuri, de 

acord, dar, gândiți-vă cum este să stai într-o casă, să ai și tu vedere la soare... dar 

vă spun: este ilegal ceea ce facem. Pe lângă faptul că nu este oportun, dar este 

ilegal... 

 

Dl Arhitect Bașca Robert Mihai 

Vreau să vă spun că și orașul New-York în 1830 era P+1, cred că și cu 

mansardă. Vă mulțumesc frumos! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Și eu vă mulțumesc! Este bine să ne comparăm cu New-York și bravo! Stați 

liniștit că avizele pe care le-ați dat dumneavoastră o să fie verificate. Stați liniștit! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bun! Mai aveți ceva de adăugat? Vă rog! 

 

Dl Arhitect Bașca Robert Mihai 

Zona este reglementată atât în PUD cât și în PUZ CB3... 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Ce PUZ, stimabile? 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Dimitriu, ascultați-l, vă rog! 
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Dl Arhitect Bașca Robert Mihai 

Zona este reglementată atât în PUD, cât și în PUZ Sector 5 CB3, este o 

fostă zonă industrială, cu o platformă industrială, toată reglementată cu acces la 

cele patru străzi. Începând de la sensul cu Răzoare până la Istrati. Tot fondul din 

față este reglementat CB3.  

 

Dl consilier Naciu Constantin-Vladimir 

Si în PUG cum era reglementat? 

 

Dl Arhitect Bașca Robert Mihai 

Exact CB3, stimate domn! Verificați, este pe internet, dar nu vom mai avea 

nici PUG, nu este o problemă. Aveți puțină răbdare, în perioada imediat următoare 

va fi anulat PUG-ul.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, mulțumim! Nu știm dacă va fi... să trecem la vot, domnul secretar! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru Punctul 31 - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Str. Samuil Vulcan - Sector 5, 

București? 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), 5 voturi împotrivă 

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

Constantin-Vladimir, și Roșca Iustinian) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia Ramona), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Domnul consilier Zamfirescu Leonard-Niculae nu și-a exprimat votul.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 32 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu (P.U.D.) Drumul Crăițelor nr. 250-254 Sector 5, București. 

Comisiile?  
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 2 – Aviz Favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Votul, vă rog! 

 

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), 5 voturi împotrivă 

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

Constantin-Vladimir, și Roșca Iustinian) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia Ramona), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Domnul consilier Zamfirescu Leonard-Niculae nu și-a exprimat votul.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 33 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu (P.U.D.) Calea Rahovei nr. 286A - Sector 5, București. Comisia?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 2 – Aviz Favorabil.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Dimitriu. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

În primul rând, v-aș ruga să le dați cuvântul și celor care locuiesc în zonă 

și sunt afectați direct de ceea ce urmează să faceți, că se pare că v-ați format deja 

opinia. Eu în schimb încerc să vă aduc, iar, deși nu știu a câta oară, să ascultați 

argumente, ca să reconsiderați.  

Aș vrea să presupunem, deși nu sunt deloc de acord, PUZ-ul ăla, odată ce 

ai luat certificatul de urbanism, poți să mergi mai departe. Știți ce artere vor 



66 
 

deservi acele blocuri? Și care sunt? Pe unde o să vină și o să intre mașina? Vă 

spun eu, pe Petrache Poenaru și atât! 

Deci, avem o stradă cu case, este printre ultimele străzi cât mai centrale, la 

noi în sector, care au patima aia istorică de care ar trebui să fim mândrii, dar nu 

ne interesează.  

Pe străduța cu sens unic o să treacă mașinile pentru vreo 20 000 de 

apartamente. Da? C-am așa. 

 

Din sală 

De unde 20 000? 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Nu 20 000. 10 000. 2000 de apartamente. Îmi cer scuze! 

Doar strada asta, din Petrache Poenaru, va deservi. Au cumpărat o casă, pe 

care urmează să o demoleze, cei care construiesc ansamblul rezidențial. Urmează 

să o demoleze și pe acolo se face intrarea în ansamblul rezidențial.  

Proiectul conține o ieșire, într- o stradă, care nu o să mai fie. Și anume 

strada de la Vulcan. De ce spun că nu o să mai fie?  

Pentru că este în PUZ-ul coordonator care este suspendat și este anulat, în 

primă instanță, și va fi anulat ulterior. Să te legi că un proiect ar putea să continue, 

chipurile, după ce ai luat certificatul de urbanism să zicem că este o chestie de 

dezbatere juridică, are argumente micuțe, dar nu există. Dar să-mi spui că se 

construiește o stradă, pe care numai într-un PUZ coordonator, tu Primăria 

Sectorului 5, asta este cu totul altă poveste.  

 

Dl Arhitect Bașca Robert Mihai 

Nu primăria, PMB-ul.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

PMB-ul o să construiască ceva ce nu există în PUZ-ul coordonator, pentru 

că PUZ-ul coordonator nu mai există, dar dumneavoastră vreți acolo să se 

construiască. Și știți ce o să se întâmple? Vă spun eu ce o să se întâmple: ce s-a 

întâmplat și în Nicolae Drăganu, ce s-a întâmplat și în alte locuri.  

Noi dăm autorizații, lăsăm să se construiască deși poate să fie un haos acolo, 

pe urmă dezvoltatorul constată și zice „Păi stai că eu am aici despăgubiri, tu m-ai 

asigurat că o să construiești strada respectivă. Nu mi-ai construit-o. Eu n-am putut 
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să îmi termin imobilul.” Și cine este răspunzător? Primăria Sectorului 5 care va 

plăti despăgubiri, adică  un nou caz Constanda.  

Rugămintea mea este următoarea: verificați cu amănunt ceea ce se întâmplă 

acolo pentru că noi, adică noi Primăria sectorului 5, vom fi responsabili pentru ce 

facem acolo. Fie pentru cetățenii care sunt afectați, cei din Petrache Poenaru, fie 

pentru că am dat un PUD (adică l-ați dat, pentru că noi nu l-am dat, o să votăm 

împotrivă), în condițiile în care promitem că o să se construiască o stradă care nu 

o să se facă niciodată.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Este opinia dumneavoastră. Domnul Arhitect, aveți un răspuns pentru 

domnul consilier? 

 

Dl Arhitect Bașca Robert Mihai 

În primul rând, doamnelor și domnilor, sunt Arhitectul Șef al sectorului5, 

am studii de specialitate, am documente, am avize, am comisie tehnică de 

urbanism. Mă scuzați nu știu cum domnul consilier USR își permite să 

dezinformeze.  

Lipsă acces, lipsă... la dosarul documentației de urbanism există avizul 

tehnic al Comisiei tehnice de circulație.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bun! Deci, răspunsul dumneavoastră spuneți că este corect.  

 

Dl Arhitect Bașca Robert Mihai 

Corect! 

 

Dl Arhitect Bașca Robert Mihai 

Vreau să menționez că accesul din strada Petrache Poenaru... nu v-a adus 

la cunoștință, domnul consilier, doar ce în avantajează, este pietonal ci nu auto. 

Are dreptul, dacă a cumpărat omul o proprietate privată, să se facă accesul pe 

etape.  

Noi, în comisia tehnică și cetățenii, domnul respectiv, (îmi cer scuze, nu v-

am reținut numele)... 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Pentru el lucrați, să știți, adică de... 
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Dl Arhitect Bașca Robert Mihai 

Nu, eu lucrez pentru întreg sectorul, nu doar pentru dumnealui. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Da, da, și pentru dumnealui.  

 

Dl Primar-Interimar Melnic Constantin Ion 

Vă rog! 

 

Dl Arhitect Bașca Robert Mihai 

Domnul a participat la cele două ședințe, dacă nu mă înșel, din cadrul 

comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului și a văzut care a fost 

poziția Arhitectului Șef referitor și inclusiv la acest acces. Va avea dreptul să 

spună aici la microfon. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Ce am zis? Nu se construiește. Și dumnealui să-mi spună care sunt 

argumentele, în baza cărora se va face accesul... 

 

Dl Primar-Interimar Melnic Constantin Ion 

Lăsați-l să termine! 

 

Dl Arhitect Bașca Robert Mihai 

Lotul are acces, la data prezentei din Calea Rahovei. 

 

Din sală 

Ce deschidere avem din Calea Rahovei? 

 

Dl Arhitect Bașca Robert Mihai 

Sunt detalii tehnice la care nu vă voi răspunde pentru că am avut comisie 

tehnică de urbanism unde specialiștii, în baza avizelor tehnice, au luat decizia. 

Acum, nu pot să polemizez.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu puteți să spuneți care este lățimea accesului din Calea Rahovei? 
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Dl Arhitect Bașca Robert Mihai 

Undeva până în 10m. 

 

Din sală 

7m. 

 

Dl Primar-Interimar Melnic Constantin Ion 

Domnilor din sală, domnilor care ați venit... vă atrag atenția... ascultați-mă, 

apropo de Codul Administrativ, dacă distinșii domni au fost de acord să veniți, 

trebuia să ne ceară, nouă, consilierii, acordul la început.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu ați avut informațiile pe mail? Transmise de cetățeni? Dânșii au spus că 

vor să participe și să ia cuvântul la punctul 33.  

 

Dl Primar-Interimar Melnic Constantin Ion 

Domnul secretar, vă rog să lămuriți.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local 

Sector 5 trebuia votul consilierilor. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

De ce nu l-ați supus la vot? 

 

Dl consilier Matei Ion 

Pentru că nu ați venit cu propunerea.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Eu, consilierul local trebuie să fac treaba primăriei? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Nu secretariatul face propuneri.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Dați-mi voie, să propun eu, ca să votăm.  

 



70 
 

Dl consilier Matei Ion 

Este tardiv.  

 

Dl Primar-Interimar Melnic Constantin Ion 

Haideți să stingem litigiul.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vă rog să votați ca cetățenii din Sectorul 5 să ia cuvântul pe acest punct. 

Domnul Stătescu, doamna Stătescu și doamna Ciobanu.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Gata, am înțeles! Un reprezentant de-al dumneavoastră să veniți și spuneți.  

 

Dl Stătescu Alexandru 

Bună ziua, mulțumesc frumos pentru ocazie! Ca să fiu succint, în acest 

proiect au fost prezentate trei accese din strada propusă Sever Axente - care nu 

există, (s-a discutat deja); din Calea Rahovei – printr-un lot care nu aparține 

dezvoltatorului. În momentul de față nu am cunoștințe daca are vreo promisiune 

de acces de vânzare, ceva de genul ăsta, și eu știu că nu are.; și prin acea parcelă 

din Petrache Poenaru. În cartea funciară există un drept de acces auto și pietonală 

pentru orice fel de utilaje și utilități. 

Deci, noi nu avem certitudinea că pe parcursul dezvoltării proiectului nu va 

veni și va obliga primăria să îi dea acces auto pe acolo, pe baza faptului că nu 

există strada Sever Axente și pe baza faptului că nu este accesul de ajuns de lat în 

Calea Rahovei, prin parcela care nu este în proprietate. Acesta ar fi cel mai presant 

punct. 

Al doilea este faptul că se construiește în regim de înălțimi foarte mare cu 

retragere a balcoanelor, deci nu a fundației, undeva la șase metri de limitele de 

proprietate. Ceea ce înseamnă... vă dați seama, șase metri sunt de la mine până la 

pupitrul tehnic, unde vor fi balcoane care vor vedea în proprietate.  

Faptul că acest proiect dorește... nu știu... să facă o modernizare, să facă o 

reintegrare a spațiului urban, asta nu înseamnă că trebuie alterată zona deja 

existentă.  

Discutăm de o zonă istorică, liniștită, mă rog... 

Nu cred că trebuie să primeze doar niște interese de dezvoltare... nu știu... 

financiare... până la urmă creăm probleme.  
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Sistemele de parcare, iarăși, au fost prezentate sisteme de parcare în sistem 

Klaus. Sunt cunoscute cazurile unde au fost închiriate sistemele de parcare Klaus 

pentru obținerea dării în folosință, iar apoi au fost scoase, mașinile fiind parcate 

fiecare pe unde au apucat.  

Nici nu știu, am mai făcut o sesizare care este destul de mare.  

Avem o întreagă lista de întrebări, timpul nu îmi permite. A fost foarte 

scurt, nu aș vrea să vă rețin foarte mult. Toate întrebările, la care noi am pus 

răspuns către primărie, după ce am primit de la dezvoltator, pentru că el prezintă 

niște planuri pe care și le trage dintr-un act care momentan este într-un litigiu. 

Este anulat, în primă instanță, chiar și așa, există un dubiu. Eu nu aș putea să ofer... 

ok. Mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul secretar, haideți să votăm punctul 33 - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Calea Rahovei nr. 286A - 

Sector 5, București.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil de la comisia de urbanism. 

Supunem la vot! 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), 5 voturi împotrivă 

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

Constantin-Vladimir, și Roșca Iustinian) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Mălăelea Daniel și Pop Claudia Ramona), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Domnul consilier Zamfirescu Leonard Niculae nu și-a exprimat votul.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Vă anunț, pe această cale, că voi da în judecată UAT-ul pentru aceste două 

hotărâri pe care le-ați adoptat. Vedem dacă vor dori și cei care locuiesc acolo.  

Da, voi cere despăgubiri de la fiecare dintre dumneavoastră, domnilor 

consilieri, care ați votat acest proiect, care este o abonabilitate și să vă fie rușine.  
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dragi colegi, vreau să vă supun atenției următorul subiect. S-au epuizat 

proiectele de pe ordinea de zi însă am următoarea observație de făcut, rugăminte 

sau solicitare, cum o considerați dumneavoastră. 

Știți că la nivelul consiliului local noi suntem acționari majoritari în niște 

societăți arondate primăriei, da? Este vorba de Salubrizare, Infrastructură, 

Economat.  

Vreau să vă spun că în conformitate cu prevederile legale ultima zi de 

depunere a situației financiare pentru societățile comerciale a fost data de 30 mai 

2022. Este vorba de exercițiul financiar al anului 2021. În aceste condiții consider 

că și consiliul local ar trebui să fie în cunoștință de cauză de rezultatele financiare 

ale acestor societăți. Ceea ce mi-a atras atenția este faptul că... 

Deci, este vorba de Salubrizare Sector 5, care la o vizionare pe site-ul 

ANAF-ului, am constatat că la 31 decembrie 2020 avea un profit de 2 703 909 lei, 

iar la 2021 o pierdere de 32 793 684 lei. Dacă domnul director de la Salubrizare 

are ceva de spus.  

 

Dl Ceti Claudiu 

Doamna Găină, ca să vă povestesc cu funcționează sistemul la noi: eu sunt 

președintele companiilor, sunt administratorul companiilor și răspund în fața 

consiliului local, în fața organelor de control și în fața tuturor cetățenilor 

Sectorului 5 care doresc să lanseze întrebări.  

Ținând cont că l-ați invitat pe domnul director, cu mare drag o să aveți 

discuția și prezentarea dumnealui...  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Ceti, mă scuzați că vă întrerup. Managementul îl asigură domnul 

director, da? 

 

  Dl Ceti Claudiu 

Managementul – domnul director, iar administrarea companiilor este vorba 

despre art. 31 din legea 31/1990 modul de organizare ar societăților comerciale. 

Eu, cu mare drag vreau să vă spun de unde vine această pierdere, dar o să 

îmi permit... impropriu spus pierdere, o refacere a contabilității mai exact.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Poftim? 
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  Dl Ceti Claudiu 

Este o refacere. O să vă spun ce s-a întâmplat: dacă mai țineți minte, acum 

doi ani de zile Salubrizarea a primit de la AES și mai mult decât atât, s-au emis 

hotărâri de consiliu local, cu majoritatea din anul respectiv, prin care treceau cu 

titlu gratuit de la o societate la altă societate, contrat, ilegal, sau să spunem... nu 

știu... ilegal vizavi de tot ce înseamnă legea contabilității.  

Trecerea unor bunuri de la o companie la alta se face doar cu contract, 

factură, respectând legislația. Nu se poate ci titlu gratuit. Nu există așa ceva. Noi, 

pe parcursul anului 2021 am abrogat acele hotărâri, după cum le-ați și votat 

dumneavoastră, da?  

Tot ce a însemnat partea de echipamente, partea de materiale sau facturat 

de la AES către societatea Salubrizare Sector 5 S.A.. da? S-au facturat, conform 

legii. Mai mult decât atât, s-au luat în discuție inclusiv și a fost o hotărâre prin 

care utilajele companiei AES (o altă companie a Sectorului 5, unde consiliul local 

este, într-adevăr, acționar majoritar și acolo), a dat cu titlu gratuit, total ilegal să 

utilizeze Salubrizare Sector 5 aceste echipamente.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Înseamnă că nu ați avut cheltuieli, dacă vi s-au dat cu titlu gratuit.  

 

Dl Ceti Claudiu 

Este o problemă! Total ilegal! Acestea trebuiau închiriate, ceea ce s-au și 

întâmplat. Ați revenit cu o altă hotărâre de consiliu local, iar în decembrie 2020 

s-au înmânat către Salubrizare Sector 5 un teanc de facturi. De ce? Pentru că 

perioada anului 2020 nu s-a facturat nimic. Nu mă întrebați de ce. A fost altceva, 

nu mă interesează.  

Important este că am intrat în legalitate, iar în 2021 am înregistrat în 

evidențele financiar contabile, conform Legii 82/1991 (cum a spus și 

dumneavoastră), aceste cheltuieli și automat a fost o modificare pe buget.  

Într-adevăr, așa se întâmplă, cum ați menționat și dumneavoastră, dar pot 

să vă spun un singur lucru: astăzi toate bilanțurile la companii sunt depuse la zi, 

contabilitatea este refăcută. S-au făcut bilanțuri și din 2019, care nu erau depuse, 

la AES în cazul de față. Am refăcut documentația, s-a depus bilanțul la zi, actele 

financiar contabile sunt asumate și depuse și înregistrate la Ministerul de Finanțe, 

iar vizavi de rapoarte de activitate, indiferent că discutăm aici despre Directorul 

General, discutăm aici despre Consiliul de Administrație, sunt publice. În urma 
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verificării Ministerului de Finanțe din departamentul specializat, atât pe site-ul 

primăriei cât și pe site-ul companiilor. 

Am pregătit, exact o discuție am avut și cu domnul Melnic, niște rapoarte 

sintetizate pentru următoarea ședință sau când mi se permite.  

  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Îmi dați voie să intervin? Mulțumim! 

Domnul director, pentru dumneavoastră am... 

Deci, eu nu am făcut altceva decât să constat ce am văzut pe site-ul ANAF-

ului: rezultatul financiar al anului 2021 de dezastruos, comparativ cu anul 2020.  

Sunt sigură că există motive, sunt sigură că există documente, dar n-ar fi 

fost cazul , pentru că legislația spune că aceste situații financiare se depun după 

adunarea AGA.  

Ne-ați adus la cunoștință și nouă aceste elemente într-un consiliu?  

 

Dl Ceti Claudiu 

Permiteți să... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Nu! Vorbesc cu domnul director.  

 

Dl Ceti Claudiu 

Dar ține de mine! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Poftiți atunci. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dumneavoastră sunteți reprezentantul AGA?  

 

Dl Ceti Claudiu 

Reprezentantul AGA, în compania salubrizare, este George Cârlogea. Din 

partea consiliului local, bineînțeles! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Pe care nici nu îl cunosc.  
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Dl Ceti Claudiu 

Este colegul dumneavoastră.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Nu îl cunosc, în sensul că nu a venit să își prezinte... 

 

Dl Ceti Claudiu 

Documentele financiar-contabile, bineînțeles, cum ați spus și 

dumneavoastră, conform Legii 82 se depun conform art. 28. Adică, după 

aprobarea în Consiliul de Administrație se transmit către AGA. AGA, bineînțeles, 

în urma ședinței care are loc, conform legislației, și publicată..., se votează și se 

trimite către Ministerul de finanțe, ceea ce s-a și întâmplat.  

Ele fiind, exact cum ați constatat și dumneavoastră, publice.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, domnul Ceti, vă rog să nu mai interveniți că discut și domnul... două 

întrebări am. Da?  

Deci, dumneavoastră considerați că este un rezultat real, bazat pe niște 

documente înregistrate în contabilitate? Care nu știu de unde au crescut atât de 

mult cheltuielile.   

 

Dl director Fecioru Andrei 

Absolut! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dar am mai văzut un aspect.  

 

Dl director Fecioru Andrei 

Vă rog! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Aveți niște creanțe pe 2021 în suma de 47 062 192 lei și aveți datorii de 75 

782 732... 

 

Dl director Fecioru Andrei 

Iertați-mă... suntem cu toți consilierii în sală... 



76 
 

O să încep așa: în luna martie, când s-a preluat compania, când am început 

mandatul, exact datoriile către terți sunt 35 000 000 lei. Îi enumerăm: Casano, 

Iridex, Romex, Vitalia, Eco Sud, Lavida, Grădinariu.  

Toate aceste datorii au fost eșalonate. Absolut toate datoriile. În acest 

moment sunt toate plătite, dar, dacă mai vreți să știți mai departe. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

La 31 decembrie 2021 nu erau plătite.   

 

Dl director Fecioru Andrei 

În 2022 sunt plătite toate.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Că fac obiectul unei eșalonări? 

 

Dl director Fecioru Andrei 

Da, eșalonarea, nu vă supărați pe mine... eu am găsit această datorie cu 3 

000 000 lei datorii la ANAF, care a fost eșalonată, conform Procesului-Verbal cu 

ANAF-ul.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

3 000 000 lei până la... 

 

Dl director Fecioru Andrei 

Păi da, doamna... nu vă supărați, dar 35 000 000 lei plus 3 500 000 lei plus 

cele 51 000 000 lei care au venit de la AES? Iertați-mă... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul director, cred că vorbim... putem să discutăm lucrul ăsta toată ziua. 

Dumneavoastră spuneți că tot ce s-a întâmplat la această societate vine din 

urmă.  

 

Dl director Fecioru Andrei 

Eu așa am găsit-o. iertați-mă, dar vă dar raportul și am în spate toată 

documentația... 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Am o propunere, stimați colegi... 
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Dl director Fecioru Andrei 

Vă rog! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Ca aceste societăți să ne prezinte detaliat: bilanțul, contul de profit și 

pierderi... 

 

Dl director Fecioru Andrei 

Sunt publice! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Și notele de fundamentare. 

 

Dl Primar-Interimar Melnic Constantin Ion 

La următoarea ședință le veți avea, domnilor consilieri.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Și atunci o să vedem despre ce este vorba.  

 

Dl director Fecioru Andrei 

Încă o dată: sunt publice, sunt pe site. Toate sunt publice! 

 

Dl Primar-Interimar Melnic Constantin Ion 

Absolut toate! Ascultați-mă ce vă spus. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Foarte bine! Le discutăm pentru că nu se poate să înregistrezi p pierdere așa 

mare și să... 

 

Dl director Fecioru Andrei 

Păi nu vă supărați, dacă contractele încheiate cu persoanele fizice, în 2020, 

era o singură persoană... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Trebuiau încheiate de la 1 noiembrie.  
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Dl director Fecioru Andrei 

Întrebați-l pe fostul director, atunci... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Și acum câte... 

Dl director Fecioru Andrei 

Acum, în acest moment, avem exact... vă citesc de aici: „Contracte 

încheiate cu persoane fizice – 21 265; Contracte încheiate cu agenți economici – 

2 970; Contracte încheiate cu instituții publice...” 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Și la aceste contracte aveți restanțe?  

 

Dl director Fecioru Andrei 

Sunt contracte din sector.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Le-ați încasat la zi? 

Dl director Fecioru Andrei 

Toate restanțele pe care le avem sunt date către executorul judecătoresc și 

sunt în instanțe. Dacă cineva este dator către firma Salubrizare Sector 5 sunt în 

instanță prin executor. Absolut toate.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, domnul director! 

 

Dl director Fecioru Andrei 

Vă rog! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Conform cifrei de afaceri se vede clar: cât a fost cifra de afaceri în 2020 și 

cât a fost cifra de afaceri în 2021 când dumneavoastră ziceți că ați avut o 

expansiune... 

 

Dl director Fecioru Andrei 
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Nu vă supărați, dar o datorie de 100 000 000 lei cum credeți că am 

amortizat-o atât de repede? Sau vreți să-l chemați pe domnul de la AES să vă 

spună ce facturi mi-a dat? Cum m-am trezit cu ele... 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Domn director, vă rog! 

 

Dl director Fecioru Andrei 

Eu am înțeles, numai că există... nu înțelegem un singur lucru... 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Am o singură întrebare.  

 

Dl director Fecioru Andrei 

Vă rog! 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Pe domnul Cârlogea când l-am ales ca reprezentant în AGA? 

 

Dl Ceti Claudiu 

Prin noiembrie 2020.  

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Ce vorbești? În noiembrie 2020 am fost ales eu. După care m-a șters.   

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Așa s-a întâmplat. Propunerea noastră a fost domnul Țigănuș... 

 

Dl consilier Țigănuș Marian 

Când s-au ales viceprimarii... AGA pentru Salubrizare se numea Țigănuș 

Marian. Pe urmă, prin dispoziție... 

 

Dl Ceti Claudiu 

Prin hotărâre consiliu local, cu siguranță. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Nu, tocmai! 
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Dl consilier Țigănuș Marian 

Nu că am ceva cu colegul Cârlogea. Este o întrebare.  

 

Dl Ceti Claudiu 

Documentul este înregistrat la ONRC ca și reprezentant al... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul consilier, ați făcut discuție, la consiliul local despre situația de la 

salubrizare? Pentru că mie mi se pare o situație destul de complicată.  

 

Dl Ceti Claudiu 

Este reală. Nu este complicată deloc. Noi am... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Să îi zic delicată pentru că nu se poate să închizi anul cu atâtea milioane în 

pierdere.  

 

Dl Ceti Claudiu 

Când nu ai facturat 100 000 000 lei din trecut, eu zic că este foarte bine.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Sau poate mai sunt și alte motive, de aceea zic să discutăm cu hârtiile, da? 

Notele de fundamentare pentru situațiile financiare și să discutăm să vedem despre 

ce este vorba.  

 

Dl Ceti Claudiu 

Îmi iau angajamentul față de dumneavoastră și față de toți Consilierii Locali 

ai Sectorului 5 să furnizăm prin secretariatul tehnic și prin Secretarul General al 

Primăriei Sector 5 toate documentele: bilanțul... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Ceti, mereu promiteți așa, dar să sperăm că vă țineți de cuvânt.  

 

Dl Ceti Claudiu 

Cu siguranță! 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dacă mai aveți ceva de întrebat, dacă nu ședința s-a încheiat. 

 

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1223.  
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