
MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare de îndată 

a Consiliului Local Sector 5 din data de 20.07.2022 

         

  

 Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția 

înregistrată cu nr. 2650/19.07.2022. 

Lucrările ședinței încep la ora 1002.  

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

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

Din partea executivului, au participat domnul Primar Interimar –Melnic 

Constantin-Ion și domnul Secretar General – Mănuc Florin. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bună ziua, stimați colegi! Începem ședința  de astăzi 20.07.2022, convocată 

prin dispoziția nr. 2650/19.07.2022. Domnul secretar vă rog să dispuneți prezența.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Bună ziua!  

1. Agheorghiesei Emil – prezent 

2. Bîrsan Mihai –prezent 

3. Burlacu  Oleg – prezent 

4. Cardaș Daniel Constantin – prezent  

5. Cârlogea George-Cristian – prezent  

6. Danciu Ioan-Bogdan – prezent 

7. Dimitriu Alexandru-Paul – prezent 

8. Ducuță Alexandru – prezent  

9. Găină Maria – prezentă 

10. Gorneanu Mihaela – prezentă 

11. Ilie Cătălin-Andrei – absent 

12. Iofciu Ion – prezent 

13. Ioniță George – prezent 

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent  

15. Lazarov Alexandru-Sebastian – prezent 

16. Matei Ion –absent 

17. Mălăelea Daniel – prezent  

18. Melnic Constantin-Ion – prezent 

19. Naciu Constantin-Vladimir – prezent 

20. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent 
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21. Ploscaru George-Alexandru – prezent 

22. Pop Claudia-Ramona – absentă 

23. Roșca Iustinian – prezent  

24. Șerban Andrei-Bogdan – prezent 

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca – prezentă 

26. Țigănuș Marian – prezent 

27. Zamfirescu Leonard-Niculae – prezent 

 

Prezenți 24 de consilieri dintr-un total de 27.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

24 de consilieri din 27 activi, ședința este legal constituită. Am să dau citire 

proiectului ordinii de zi. Da, domnul Dimitriu, spuneți vă rog!  

  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Bună ziua! În urmă cu trei săptămâni am depus un proiect care viza un 

ajutor pe care Primăria Sectorului 5, din punctul meu de vedere trebuie să-l acorde 

către Asociației de Proprietate Nicolae Drăgan 5A. Este vorba despre acel bloc 

care nu are electricitate. Din fericire Primăria Sectorului 5 a pus la dispoziție un 

generator de electricitate, dar care merge și funcționează doar pentru o parte din 

aceste apartamente, iar obiectul acestui proiect de hotărâre de consiliu local era  

să suportăm noi din bugetul Primăriei Sector 5, costul motorinei care este de  12  

000 lei pe lună. Cred că este la fel de urgent cum avem și această urgență, în acest 

moment, prin urmare vă solicit respectuos să o puneți pe ordinea de zi și să o 

votăm. Mulțumesc! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Acest lucru nu se poate face în această ședință întrucât conform Codului 

Administrativ, un proiect nu poate fi introdus pe ordinea de zi decât dacă are 

Raport de specialitate, Referat de aprobare și avizele comisiilor. În acest moment, 

proiectul depus de domnul consilier Dimitriu a fost înaintat către direcția de 

specialitate pentru întocmirea raportului de specialitate. Cu siguranță la 

următoarea ședință, ar putea fi introdus pe ordinea de zi. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da. Mulțumesc! Dau citire proiectului ordinii de zi: 
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1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 5 nr. 114/17.06.2021 privind constituirea comisiei care să 

negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile unei 

posibile modernizări a corpului C36, din Calea Rahovei, nr. 266-268, în 

care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica și condițiile 

privind constituirea unui imobil cu destinația unitate de învățământ în str. 

Petre Ispirescu, nr. 23-37; 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei care să identifice un 

spațiu, în vederea închirierii acestuia, pentru asigurarea funcționării 

Școlii Gimnaziale nr. 280. 

 

    Discuții. 

 

Acestea au fost proiectele de pe ordinea de zi. Să le supunem aprobării. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 24 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, 

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

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

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-

Niculae), ordinea de zi a fost aprobată. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 24 de voturi, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. Cred că fiind vorba 

de comisii… 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem buletinele de vot. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Vor fi distribuite buletinele de vot aferente proiectelor. Da domnul 

Dimitriu, vă rog! 
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Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Bună ziua! Apropo de acest proiect numărul 2 de pe ordinea de zi, cred că 

îl putem caracteriza ca fiind: mai bine mai târziu, decât niciodată. Noi, consilierii 

locali U.S.R. Sector 5, am solicitat odată cu aprobarea bugetului pe anul 2021   

introducerea sumei de 6 milioane de lei, tocmai pentru acest lucru și anume pentru 

a mării spațiul destinat Școlii  nr. 280, Școala nr. 280 fiind cea mai mare din 

sectorul nostru. Din păcate, atunci, dumneavoastră, majoritatea consilierilor locali 

ați refuzat și ați respins acest amendament. Am revenit cu un nou amendament 

odată cu bugetul pentru 2022. Și atunci l-ați respins. Vă mulțumim foarte mult că 

ați trezit la realitate și ați pus acest proiect pe ordinea de zi, sper să avem și bugetat 

acest proiect, așteptăm cu interes rectificarea bugetară, pe care ne-ați promis-o de 

două luni și vedem că nu reușește să fie gata, nu înțeleg de ce durează atât de mult   

o rectificare bugetară. Trei la mână: să știți că am mai avut un proiect pe care tot 

dumneavoastră l-ați respins, care viza asigurarea unui mod normal de trafic în 

jurul Școlii nr. 280, pe care de asemenea l-ați respins, poate dumneavoastră 

domnul primar interimar veți iniția un proiect similar sau poate unul mai bun, dacă 

îl veți considera de cuviință, astfel încât să asigurăm și o modalitate normală și 

lipsită de pericole pentru elevii de la Școala nr. 280. Prin urmare, dat fiind faptul 

că, avem doi reprezentanți în Consiliul de Administrație la Școala nr. 280, eu vă 

propun un amendament pe acest proiect și anume să permiteți ca din această 

comisie să facă parte și colegul nostru, consilier USR, domnul George Ioniță, 

pentru că este în Consiliul de Administrație, cunoaște foarte bine problemele 

acestei școli și cred că, noi, Consiliul Local ar trebui să fim reprezentați în această 

comisie. Vă mulțumesc respectuos! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, deci acesta este Amendamentul propus de formațiunea USR. Domnul 

Secretar, vă rog! 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru Amendamentul domnului consilier? Împotrivă? Abțineri? 

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

Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 19 abțineri 

(Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, 

Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Mălăelea Daniel, 

Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, 
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Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și 

Zamfirescu Leonard-Niculae), amendamentul propus de domnul Dimitriu 

Alexandru-Paul nu a fost aprobat. 

 

La ora 10,11 intră în sală domnul consilier Ilie Cătălin Andrei. Prezenți-25 

consilieri.  

 

La ora 10:12 se împart buletinele de vot pentru constituirea comisiei care 

să negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile unei posibile 

modernizări a corpului C36, din Calea Rahovei, nr. 266-268, în care își 

desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica și condițiile privind 

constituirea unui imobil cu destinația unitate de învățământ în str. Petre 

Ispirescu, nr. 23-37. 

La ora 10:14 membrii comisie de numărare a voturilor se retrag în vederea 

numărării voturilor.  

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Bună ziua, acum ceva timp am fost impresionat de un lucru: au venit la 

mine șapte copii de la Școala 280 (că tot vorbim de Școala 280) și mi-au pus, în 

brațe, un proiect foarte bine documentat referitor la piste de biciclete în Sectorul 

5. Foarte bine documentat; cu poze; cu fundamentare, cu cifre... 

În condițiile astea consider că generația tânără are o șansă foarte mare în 

societatea noastră. Dacă îmi permiteți să îi nominalizez pe acești șapte elevi. Se 

numesc: Anastasiu Ioana Alexandra, Badiu Flavia, Beijan Iulia, Costea Robert, 

Mateescu Gabriel, Ilincu Darius și Vlad Teodor. Toți aflați sub coordonarea 

profesorului Lazar Iulian, de la Școala Gimnazială nr. 280.  

Domnul profesor vă felicit pentru faptul că ați capacitat acești elevi să facă 

această muncă și vă încurajez să o faceți și mai departe. Să încurajați și alți elevi, 

de asemenea încurajez toți profesorii din Sectorul 5 să facă ceea ce a făcut domnul 

Lazăr Iulian, respectiv să puneți elevii la treabă cu proiecte civice. Mulțumesc! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mai dorește cineva să ia cuvântul? 

 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Înainte de a anunța rezultatul votului fac precizarea că ambele proiecte au 

avize favorabile, atât de la comisia 1 cât și de la comisia 7.  
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La ora 10:15 doamna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca – 

președintele comisiei de numărare a voturilor dă citire Procesului Verbal al 

Comisiei de Numărare a Voturilor. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, doamna Ștefănescu, vă rog! 

 

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

Voi da citire Procesului Verbal al Comisiei de Numărare a Voturilor 

încheiat astăzi, 20.07.2022. 

Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru modificarea Comisiei constituită prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 5 nr.114/17.06.2021 . 

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

- 24 de voturi pentru.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, comisia a fost validată. Mulțumim! 

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei care să 

identifice un spațiu, în vederea închirierii acestuia, pentru asigurarea 

funcționării Școlii Gimnaziale nr. 280. 

Așteptăm buletinele, fiind vorba tot despre o comisie.  

La ora 10:17 se împart buletinele de vot pentru constituirea comisiei care 

să identifice un spațiu, în vederea închirierii acestuia, pentru asigurarea 

funcționării Școlii Gimnaziale nr. 280. 

La ora 10:18 membrii comisie de numărare a voturilor se retrag în vederea 

numărării voturilor.  

La ora 10:20 doamna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca – 

președintele comisiei de numărare a voturilor dă citire Procesului Verbal al 

Comisiei de Numărare a Voturilor.  

 

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

Voi da citire Procesului Verbal al Comisiei de Numărare a Voturilor 

încheiat astăzi, 20.07.2022. 

 Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru constituirea Comisiei care să identifice un spațiu, în 
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vederea închirierii acestuia, pentru asigurarea funcționării Școlii Gimnaziale nr. 

280. 

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

- 23 de voturi pentru; și 

- 1 vot nul. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, cu 23 de voturi pentru a fost validate comisia pentru punctul 2.  

Mulțumim pentru participare, ședința s-a încheiat.  

Lucrările ședinței se declară închise la ora 10:21.  

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

                                                   MĂNUC FLORIN 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

GĂINĂ MARIA 

 

 

 


