
1 

 

 

 

PROCES VERBAL  

al ședinței ordinare  

a Consiliului Local Sector 5 din 15.09.2022  

 

 

Ședința a fost convocată de Primarul Interimar al Sectorului 5 prin 

Dispoziția înregistrată cu nr. 3189/09.09.2022. 

Lucrările ședinței încep la ora 1010.  

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 

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. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bună ziua, stimați colegi! Prin Dispoziția Primarului Interimar al  

Sectorului 5, domnul Melnic Constantin-Ion, s-a convocat Consiliul Local Sector 

5, în data de astăzi 15.09.2022, ora 11, 00 în sala de ședință de la etaj 1. Îl rog pe 

domnul secretar general să facă apelul.  

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 – prezent-on-line 

12. Iofciu Ion – prezent 

13. Ioniță George – prezent-on-line 

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent  

15. Lazarov Alexandru-Sebastian – prezent 

16. Matei Ion – prezent 
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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 

Sunt prezenți 27 de consilieri locali, dintre care 3 consilieri locali sunt on-

line.  

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

 Înainte să se dea citire ordinea de zi, executivul retrage de pe ordinea de zi 

punctul 10, referitor la demolarea Grădiniței nr. 245. Nu o demolăm, data viitoare 

venim în 30 de zile cu un proiect și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru construcția unei noi grădinițe. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Sunt prezenți 27 de consilieri, ședința este statutar constituită. Dau citire 

proiectului ordinii de zi: 

1. Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din 

data de 26.08.2022; 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 

2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Sectorului 5 

al Municipiului București; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2022 al Sectorului 5 al Municipiului București aprobat 

prin H.C.L. nr. 7/21.02.2022 cu modificările și completările ulterioare; 

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

local al Sectorului 5, a programului multianual ”Acces la educație pentru 

preșcolarii și pentru elevii din Sectorul 5”; 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea, anual, începând cu 2022, din 

bugetul local al Sectorului 5, de materiale igienico-sanitare necesare 

pentru desfășurarea procesului educațional, în unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat de nivel preșcolar și în unitățile de învățământ 
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preuniversitar de stat care au în structură învățământ preșcolar din 

Sectorul 5 al municipiului București; 

6. Proiect de hotărâre privind implementarea și finanțarea proiectului 

Academia copiilor, 

în perioada 01 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023; 

7. Proiect de hotărâre privind realizarea în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 136, 

în anul școlar 2022 – 2023, a unui proiect de educație prin sport; 

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului București în vederea aprobării schimbării destinației 

imobilului situat în Municipiul București, Sector 5, Șos. Viilor nr. 52, în 

imobil cu funcțiunea de locuințe sociale; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanțare de la bugetul 

local pentru 6 imobile aflate pe raza Sectorului 5, în vederea accesării „ 

Programului național privind creșterea performanței energetice a 

blocurilor de locuințe conform OUG 18/2009” derulat de Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

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 adoptarea unor măsuri de reducere a 

nivelului de zgomot din Sectorul 5, București, pentru protecția sănătății 

cetățenilor și a mediului înconjurător; 

Discuții: 

- Notificare obligație de plată privind pe domnul Titică Niculae Florin, 

înregistrată la Sectorul 5 sub nr. 211782/05.09.2022. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

De asemenea avem o listă suplimentară. La punctul 1, pe care eu 

propun…de fapt o să supun la vot ca punctul 1 să devină punctul 11 din ordinea 

de zi și așa mai departe celelalte puncte. Dau citire ordinii de zi suplimentare: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei pentru 

Protecția Copilului Sector 5;    

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

5 nr. 139/08.07.2022 privind închirierea spațiilor comerciale administrate de 

către Administrația Piețelor Sector 5; 

3.  Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii din administrarea 

Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului 
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Local al Sectorului 5, a imobilului din B-dul Tudor Vladimirescu nr. 35, 

având Carte Funciară cu nr. 235000, în vederea relocării Complexului 

Multifuncțional ”Sf. Andrei” și utilizării ca Centru medico-social; 

4.  Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local 

Sector 5 a următoarelor rețele stradale: Calea Rahovei – C.F. nr. 228635, 

Șoseaua Alexandriei – C.F. nr. 235930, strada Mihail Sebastian – C.F. nr. 

237748 și C.F. nr. 237744, Calea Ferentari – C.F. nr. 237742, Prelungirea 

Ferentari – C.F. nr. 240269, Șoseaua Panduri – C.F. nr. 232153 și C.F. nr. 

232151 și B-dul Tudor Vladimirescu – C.F. nr. 232427, aflate în 

administrarea Administrației Străzilor;  

6.   Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 5 nr. 99/04.08.2022 privind aprobarea derulării și 

finanțării, din bugetul local al Sectorului 5, a programului Școală după 

școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și 

secundar inferior din Sectorul 5, în anul școlar 2022 – 2023; 

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 52/27.02.2020, privind tarifele practicate de 

către S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. pentru desfășurarea activității 

serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului 

București, cu modificările și completările ulterioare. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dat fiind acest  lucru supun la vot ordinea de zi suplimentară a ordinii de 

zi. Domnul secretar general, vă rog! 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

          Cu 22 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop 

Claudia-Ramona, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 4 voturi împotrivă (Dimitriu 

Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian), 

suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. 

Domnul consilier Naciu Constantin-Vladimir nu și-a exprimat votul. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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 Cu 22 de voturi lista suplimentară a ordinii de zi a fost aprobată. Supun la 

vot… Eu zic s-o votăm integru și apoi vă dau cuvântul. Da, poftiți! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

  Mulțumesc. Iustin Roșca, grupul U.S.R. Mă scuzați, nu o să dureze mult, un 

minut și jumătate. Citez: ”Avem proiectul ordinii de zi care nu are nici formă, nici 

fond, în sensul în care avem proiecte de hotărâri în care nu avem inițiator, avem 

pe cineva cu inițiativă și avem pe altcineva care semnează rapoarte, referatul de 

aprobare. Vizavi de formă și de fond, avem indicații, parametrii economici, în 

condițiile în care nu avem pus la dispoziție până în acest moment, cel puțin, nouă, 

consilierilor PNL,  nu știu dacă și domniilor voastre, celorlalți, execuția bugetară. 

Nu știu dacă ați primit până la acest moment, clar avem o problemă cu această 

ordine de zi fără formă și fără fond. Nu mă miră de altfel pentru că avem o 

activitate deficitară, din punctul meu de vedere legat de secretarul general al 

consiliului 5 și de UAT.” Sar un paragraf…,,Este clar că avem o problemă de 

funcționalitate în legislativul Sectorului 5 și în executiv. Ca atare, în asemenea 

condiții, chiar dacă, poate, anumite proiecte de pe această ordine de zi sunt 

benefice sectorului 5 în interesul locuitorilor, vă aduc la cunoștință pentru viitor, 

pentru a regla o colaborare eficientă și efectivă, nu doar o chestiune de a ne 

prezenta la ședință, ceva care să aibă o susținere sau o informare corectă, grupul 

PNL părăsește sala.” 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

 P.N.L. sau U.S.R.? 

Dl consilier Roșca Iustinian 

 A fost un citat. Stați un pic, am și spus, domnul Matei Ion din procesul verbal 

al ședinței din 31 mai. Grupul PSD, susține în mare parte ce a arătat grupul PNL.  

Mai departe părăsește sala, mă aștept să faceți același lucru. Avem buget fără 

execuție bugetară. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Poate fără fond, da, dar fără formă…Are formă că este pus pe hârtie, are o 

numerotare. Formă are, că fondul este discutabil… 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Nu cred că se referea la această ordine de zi. A fost doar un citat, nu are 

nicio legătură cu ordinea de zi. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

      Treceți la microfon, domnul director! 

Domnul Director Sălăvăstru Valerian 

Execuția bugetară este pe Ministerul Finanțelor Publice, pe site, tot timpul, 

tot timpul… Și USR asta și face, de acolo căutați tot timpul și la capitală, și la 



6 

 

sectoare, vă căutați date, le extrageți mereu, sunt publice pentru toată lumea și 

astăzi veniți și spuneți că  nu aveți execuție bugetară. Nici nu avem… 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Stimate domn… 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Alo, alo,…Vă dau cuvântul, nu vorbim în contradictoriu, lăsați-l să-și 

spună punctul de vedere, după care vi-l spuneți și dumneavoastră. Haideți să 

respectați disciplina. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Dar nu spuneți, alo. 

Domnul Director Sălăvăstru Valerian 

Execuția bugetară poate fi văzută de oricine din țara asta, intrați pe site 

chiar acum și…Nu știu la ce se referă. Poate… 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Gata. Mulțumim, poftiți! Vă rog să nu mai discutăm din sală. Pot să supun 

la vot? Vă supun la vot ordinea de zi în întregul ei, inclusiv cu propunerea ca 

punctele de pe lista suplimentară să devină puncte de pe ordinea de zi. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

          Cu 27 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, Matei Ion, Gorneanu 

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

Lazarov Alexandru-Sebastian, 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. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu 27 de voturi ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la dezbaterea ordinii 

de zi, la punctul 1- Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Sector 5 din data de 26.08.2022. Dacă sunt discuții cu privire la acest punct? 

Costat că nu sunt, domnul secretar general, votul. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin Andrei, 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) și o abținere (Pop Claudia Ramona) 

procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data 

de 26.08.2022 a fost aprobat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 2- Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar 

aferent anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a 

Sectorului 5 al Municipiului București. Avizul comisiei? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dacă sunt intervenții pe acest punct? Constat că nu, vă rog supuneți la 

vot, domnul secretar general. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

          Cu 27 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, Matei Ion, Gorneanu 

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

Lazarov Alexandru-Sebastian, 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. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 3-Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri 

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

H.C.L. nr. 7/21.02.2022 cu modificările și completările ulterioare. Cum este 

avizul comisiei? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

    Aviz favorabil.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

     Vă informez, stimați colegi, că la acest punct, avem două amendamente. 
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 Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion dă citire celor două 

amendamente. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc, domnul primar interimar! Vă rog, domnul consilier! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Bună ziua! În ceea ce privește primul amendament și nu este singura 

problemă a prezentei ședințe de consiliu, el a venit în urmă cu o oră jumătate, 

două ore, l-am primit pe e-mail. Este total anormală această modalitate de a 

organiza o ședință de consiliu local. V-aș ruga frumos să vă faceți temele mai bine 

data viitoare când convocați ședințele de consiliu și să nu veniți tot 

dumneavoastră, domnule primar, cu amendamente la propunerea dumneavoastră. 

Este un pic ciudat, dacă nu chiar anormal. Prin urmare, în ceea ce privește 

amendamentul primit astăzi, legat de tehnica de calcul, pe care nici nu avem 

explicată, nu scrie acolo care sunt calculatoarele, câte sunt, da…Vă rog frumos,  

pe viitor să veniți și să detaliați referatul de necesitate, să știm și noi ce vreți cu 

adevărat să faceți cu banii cetățeniilor sectorului 5. Pe acest amendament ne 

abținem pentru că nu am avut timp destul pentru al studia. În ceea ce privește 

primul amendament, vom vota pentru. Totodată, vă propun și eu două 

amendamente, domnule primar interimar și stimați colegi. Dar înainte de toate aș 

vrea să vorbesc despre acest proiect de rectificare bugetară. Am pornit în martie, 

în momentul în care s-a  aprobat acest buget cu o sumă foarte mare și anume un 

miliard două sute și ceva de milioane de lei. Atunci v-am atenționat și chiar am 

făcut în jur de douăzeci-treizeci de amendamente, nu mai știu exact, poate 

douăzeci, să rămânem la sumă mai mică, prin care voiam să aducem la normal 

acest buget astfel încât el să fie cadrat pe nevoile oamenilor. De fiecare dată când 

ați făcut o rectificare bugetară ați crescut acest buget și am ajuns, acum, înainte 

de ziua de azi eram la 1,4 miliarde, acum suntem la 1,402 miliarde de lei, în 

condițiile în care anul trecut, stimate domnule primar, execuția bugetară  a fost de 

760 de milioane. Dumneavoastră spuneți că anul acesta facem dublu față de anul 

trecut, să înțeleg. Ok! Doamne ajută să fie așa. Dar, execuția bugetară, cea de până 

acum la opt luni, spune altfel. Spune că ați reușit să cheltuiți 622 de milioane de 

lei, dar dumneavoastră continuați în acest proiect de rectificare bugetară să 

promiteți cetățenilor sectorului 5 că o să cheltuiți încă o dată și jumătate peste ce 

ați cheltuit în opt luni. Adică în patru luni o să fie ca Popeye Marinarul, după ce 

ia un pic de spanac. Sper că mâncați spanac, domnule primar, este bun. În aceste 

condiții stau și mă întreb cum putem să votăm un astfel de buget, o astfel de 

rectificare bugetară? Și mai vin cu o întrebare către dumneavoastră: câte fonduri 
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europene estimați că o să atrageți în următoarele patru luni? Vă pun această 

întrebare pentru că ne-ați promis încă de la începutul anului și continuați să 

promiteți și acum, că o să atrageți 400 de milioane de lei fonduri europene. 

Doamne ajută! Bani din cer practic, de la comisia europeană, care ar putea să 

dezvolte sectorul nostru foarte bine. Însă iar, am prostul obicei să mă uit ce-ați 

făcut în ultima perioadă. Și în ultimele opt luni ați cheltuit o sumă record, dar 

negativ, și ați obținut 220 de mii de lei fonduri europene. Deci, 0,06 % din ce ați 

promis și veniți acum și faceți rectificare bugetară, și o țineți în continuare, 

domnule primar, că vom atrage sume considerabile de ordinul sutelor de milioane 

din fonduri europene. Ok! Haideți să spunem: asta este o chestiune de, poate, lene 

pentru că nu ați vrut să rectificați în minus, sună urât, ok. Dar, vin totuși și vă 

întreb acum, pe fondul investițiilor, nu mi-ați spus dumneavoastră, domnule 

primar interimar când ați luat mandatul că vă preocupă foarte mult investițiile în 

școli și în infrastructura din educație? Așa mi-ați spus și am crezut, am greșit, 

pentru că văd acum ceva foarte interesant. În această rectificare bugetară, 

dumneavoastră, domnule primar interimar, spuneți că: nu se mai repară și nu se 

mai reabilitează Grădinița nr. 35, nu se mai repară și nu se mai extinde Grădinița 

nr.55, nu se mai reabilitează Grădinița nr. 244, nu se mai reabilitează Grădinița 

nr. 269, nu se mai reabilitează Grădinița nr. 150, nu se mai modernizează 11 

unități de învățământ pentru a lua autorizație pentru incendii. Deci nu mai facem 

asta, ați luat banii de acolo, dar i-ați dus într-o expertiză, da? Avem nevoie să dăm 

2 milioane de lei pe o expertiză, de pe vremea domnului Florea, din anul 2018, pe 

un acord din 2018 și nu trebuie, doamne ferește, ca nu cumva să dăm banii ăștia 

la grădinițe și la școli pentru a se reface. Și atunci, domnule primar interimar, vin 

cu un amendament, dacă această rectificare va trece, pentru că dacă nu mai sunteți 

capabil să faceți aceste reparații, ele trebuie totuși conservate aceste imobile, după 

cum este și situația Școlii Grigore Tocilescu. Știți cum arată școala de acolo, ați 

fost să o vizitați cumva? Da? 

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

Da, de mai multe ori. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

 Eu am fost. Și dacă ați fost să o vizitați, spuneți-mi și mie ce măsuri ați 

luat, de urgență, pentru că încă din martie tot întreb ce se întâmplă cu școala aceea 

? Am vorbit și cu doamna director pentru că sunt în Consiliul de Administrație de 

acolo și nu s-a făcut nimic. Aș vrea să știu de la domnul director de la investiții, 

care este stadiul lucrărilor de acolo, pentru că am înțeles că s-a reziliat, undeva 

prin martie, aprilie. Ce s-a mai făcut de atunci? Nu văd nicio sumă de bani 
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prevăzută pentru această școală, nu văd nicio sumă de bani măcar pentru a fi 

conservat ce s-a făcut până acum. Pentru că altfel vom fi dat pe ce s-a făcut până 

la acest moment, acolo la școală, bani de pomană și data viitoare când se va face 

expertiză, se va spune că trebuie luat totul de la zero. De ce? Pentru că a plouat și 

am lăsat să se strice ce s-a făcut, toate lucrările făcute până acum. Și în aceste 

condiții, domnul primar interimar, am următoarele două amendamente: Pentru 

asigurarea unui fond de conservare pentru Școala Grigore Tocilescu, vă solicit 

să luăm de la  Titlul 59-586 mii lei și să le alocăm în felul următor: 186 mii lei  

lucrări de conservare Școala Grigore Tocilescu,150 mii lei lucrări de conservare 

la școlile de mai sus și grădinițele pe care le-am indicat mai sus și anume, 

Grădinița  nr.35, Grădinița  nr.55, Grădinița nr.244, Grădinița nr.269, Școala 

nr. 150,și cele 11 unități de învățământ unde nu mai faceți lucrările pentru ISU, 

iar 250 mii lei, vă solicit pentru implementarea hotărârii Consiliului Local care 

viza refacerea trecerilor de pietoni din zonele intens populate cu copii. Avem o 

hotărâre de consiliu local, care a fost la inițiativa colegului meu Naciu, pe care nu 

vreți să o implementați. Ea vizează protecția copiilor care sunt în școlile, în 

parcurile din sectorul nostru. Este vorba de supraînălțarea trecerilor de pietoni în 

sistem 3D. Treceți, domnule primar interimar, pe stradă și vă dau un exemplu, 

mergeți la capătul Șoselei Sălaj, să vedeți când ieși din locurile de joacă de acolo, 

nu este deloc semnalizată trecerea de pietoni. Mi-au spus cei de acolo că este la 

mustață au avut noroc și nu au avut loc accidente foarte grave cu copii. Vă rog 

frumos să vă aplecați pe acest aspect și totodată să votați acest amendament, și 

anume să acordați finanțare pentru acest proiect de consiliu local pe care l-ați votat 

și dumneavoastră, țin minte, a fost unanimitate, dar pe care acum nu îl bugetați și 

nu îl implementați. Vă mulțumesc respectuos! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da domnule director, poftiți! 

Dl Director Sălăvăstru Valerian 

Despre plata expertizei cu Banca Mondială, eu cred că e o chestiune de 

seriozitate a Administrației Publice, ca o factură din 2020 s-o plătești până la 

urmă, oamenii au prestat serviciul, iar al doilea lucru este vorba de Banca 

Mondială, e vorba de prestigiul sectorului, nu-i plătești Băncii Mondiale? Este 

chiar de neînțeles. 

 Dl consilier Dimitriu Paul Alexandru 
Am înțeles că faceți o expertiză nouă... 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

     Iar vorbiți neîntrebat, domnule Dimitriu. Vă rog să nu mai vorbiți din sală. 

Domnul consilier local, v-am rugat frumos  să nu mai faceți dialog, 

dumneavoastră în scaun și dumnealui la microfon. Vă rog lăsați fiecare să-și spună 
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punctul de vedere. Așa este democratic. Eu vă înțeleg că sunteți în campanie 

electorală...haideți...Eu vă acord cuvântul când doriți, cum doriți, dar lăsați și pe 

alții să vorbească. Nu-i contraziceți, vă rog frumos. Spuneți, domnul director. 

Dl Director Sălăvăstru Valerian 

 Am răspuns da, că e vorba de o factură de consultanță a Băncii  Mondiale din 

2020, este vorba de prestigiul nostru. A doua chestiune, acum îmi permit și eu să 

glumesc. M-ați întrebat de execuția bugetară și știați o mulțime de chestii din 

execuția bugetară, adică înseamnă că vă uitați la execuția bugetară, unde trebuie, 

Trebuie să delimităm, vom face asta, astăzi  este vorba de bugetul de venituri și 

cheltuieli. Când vorbim de aprobarea contului de execuție, se face trimestrial, și 

o veți avea în octombrie conform legii. Nu scrie nicăieri că trebuie...nu știu de ce 

nu s-a făcut aprobarea contului de execuție, dar în octombrie veți avea  aprobarea 

contului de execuție. Nu este pe ordinea de zi astăzi să fi vorbit. Dacă ați fi cerut, 

habar nu am, dacă vreți facem aprobarea contului de execuție ședință de ședință. 

Ultima chestie, nu găsesc eu profesor față de unii consilieri, domnilor, nu se poate 

așa ceva. O spun cu toată buna credința, nu se poate cum credeți dumneavoastră 

că se face bugetul, adică să fi leu pe leu...tot timpul, execuția să fie exact cu 

bugetul.  Bugetul, tot timpul îți oferă o rezervă tocmai să poți contracta, să fi 

dinamic. Nu poți fi niciodată... adică ți-a venit un leu ...așa nu faci administrație 

niciodată. 

Dl consilier Dimitriu Paul Alexandru 

Nu mi-ați răspuns cu Tocilescu? 

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

Domnul director Vlăsceanu, vreau o informare scurtă referitoare la Școala 

Gimnazială Grigore Tocilescu. 

Domnul director Vlăsceanu Constantin 
      Vizavi de întrebarea pentru Școala Tocilescu, avem o expertizare și de 

săptămâna viitoare începem operațiunea de achiziție pentru  șarpanta. Nu au fost 

luate acele măsuri de conservare care le-am spus executantului, știm, așa este, se 

vor lua măsuri, s-au făcut expertizări, inclusiv pentru Grădinița nr. 269. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Ați terminat, domnul director? 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

 Procedură de achiziție, acolo deja ne prinde iarna, domnul director. Suntem 

în octombrie, noiembrie, nu avem nimic pe acoperiș. Părți bune din acoperișul 

acestei școli, au dispărut, având... dacă nu vom luam măsuri...încredințare 

directă, nu contează acum, nu avem ce proteja în ianuarie... 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Încredințare directă numai dacă se încadrează în plafon.  
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 Dl consilier Roșca Iustinian 

Asta am și spun...Suma  maximă bugetată este destul de mică... 

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

       V-a dat răspunsul mai devreme vis-a-vis de șarpanta de la școală. 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnul Melnic, nu ați fost atent. Începe procedura...noi cerem conservarea 

pentru timp de iarnă și cred că..domnule director Economic... 

 Dl consilier Ducuță Alexandru 

       Suntem în afara punctului de pe ordinea de zi, domnule primar.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

O secundă, domnule Ducuță...  

        Suntem în afara ordinii de zi domnule primar. Nu are nicio legătură cu 

ordinea de zi. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnule director economic, o întrebare directă, ne permite bugetul...Haideți 

să o luăm băbește. Ne permite bugetul să alocăm această sumă pentru Școala 

Gimnazială Grigore Tocilescu ? Vorbim și va indicat colegul meu, linia de credit 

,,alte cheltuieli de la capitolul 59,, Ne permite bugetul să luăm 186 mii pentru 

Tocilescu și 100 de mii pentru celelalte școli care vor fi afectate în măsură 

egală...ne permite să plătim suma aceasta? Este o întrebare directă, este foarte  

important pentru consilieri să știe, dacă ne permitem,  poate vor vota. 

Dl Director Sălăvăstru Valerian 

Ce este trecut în buget, înseamnă că ne permitem că asta previzionăm că 

ne permitem și faptul că rectificăm, arată că bugetul  este un plan viu și zi de zi 

ajustăm. Luăm din altă parte, astfel încât să ne permitem, cât ne permitem... 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

   Da, domnul director, haideți să mai scurtăm...  

Dl consilier Roșca Iustinian 

   Înțeleg că putem aloca suma pentru Școala Tocilescu...  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu privire la...lista suplimentară, la capitală, la Consiliul General, sunt 5 

puncte pe ordinea de zi și 200 de puncte pe lista suplimentară, care multe vin în 

aceeași zi.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

      Domnule, sunțeți în afara ordinii de zi...  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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  Domnilor...dacă s-a discutat chestia asta, haideți să ne spunem și noi 

punctul nostru de vedere. Mai avem un pic și-l punem pe domnul primar la colț 

și să facă și 10 flotări eventual...Vă rog. Trecem la vot. Vă rog frumos, v-am 

dat de prea multe ori voie...Vă rog să vă comportați ca atare. 

 Dl consilier Dimitriu Paul Alexandru 

 Iar dumneavoastră să vă comportați ca atare și să-mi dați cuvântul. Nu-mi 

puneți pumnul în gură, vă rog frumos. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

      Așa o să ne întindem până la ... 

Dl consilier Dimitriu Paul Alexandru 

       Stimate domn președinte de ședință, în momentul în care dumneavoastră 

vreți să opriți dialogul într-un for care este deliberativ, vă încălcați atribuțiile. 

Și știți lucrul acesta foarte bine. 

        Acuzația pe care am făcut-o este legată, dacă fac așa și la capitală să 

răspundă, nu este normal. Eu mă refer la ce facem noi aici, pentru ce suntem 

plătiți din banii oamenilor. În momentul în care veniți cu amendamente și liste 

suplimentare peste liste suplimentare fără ca noi să avem timpul necesar, 

normal că ne puneți într-o situație ingrată. Însă, în loc să spunem nu votăm și 

să atac în instanță pentru că aș câștiga fluturând, încerc să vă spun pe viitor să 

vă faceți treaba E foarte simplu. Că de aceea sunteți plătiți, nu să uitați să faceți 

lucruri. Iar dumneavoastră, domnule director, vă rog frumos să fiți un pic mai 

calm și mai așteptat în momentul în care răspundeți unui consilier local. Nu să 

mă luați un pic așa peste picior. Dumneavoastră nu știți care a fost discuția 

legată de bugetul și de prezentarea execuției bugetare pentru că nu erați aici. Ea 

viza o afirmație pe care a făcut-o domnul Burlacu acum mai multe ședințe prin 

care a justificat de ce nu votează bursele elevilor. Apropo, că v-ați gândit doar 

să faceți o chestiune între dumneavoastră P.S.D. și P.N.L., va ieși, felicitări, 

guvernați dar măcar guvernați pentru oameni. Iar dumneavoastră vă rog când 

ne răspundeți, să ne răspundeți aplicat la întrebările pe care v-i le punem că nu 

suntem în mediu politic dumneavoastră. Cel puțin nu ar trebuie să fiți. Trebuie 

să fiți tehnic și să spuneți. Să știți domnule consilier că așa greșiți, e normal să 

spuneți când greșesc, dar să lăsați chestia politică mai în spate, da? Mulțumesc. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Rog pe domnul Secretar General să supună la vot primul amendament 

citit de domnul primar interimar. 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

    Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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          Cu 22 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Burlacu Oleg, Cardaș 

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

Alexandru, Găină Maria, Matei Ion, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin 

Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-

Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-

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

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

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

Naciu Constantin Vladimir și Ioniță George), amendamentul a fost aprobat.                                            

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Votul pentru al doilea amendament citit de domnul primar interimar. 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

      Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

  Cu 27 de voturi pentru Agheorghiesei Emil, Burlacu Oleg, Cardaș Daniel 

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

Alexandru, Găină Maria, Matei Ion, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin 

Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-

Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-

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

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian,  Zamfirescu Leonard-Niculae, Dimitriu 

Alexandru-Paul, Laslo Mihail-Cristian, Roșca Iustinian, Naciu Constantin 

Vladimir și Ioniță George),  amendamentul a fost aprobat. 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

Vreau să țineți cont că aceste două amendamente ale domnului consilier de 

la U.S.R. au fost depuse astăzi. Adică nu am avut timp să ne pregătim exact așa 

cum a susținut nici dumnealor...  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supun la vot primul amendamentul propus de domnul consilier Dimitriu 

Alexandru Paul. 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

      Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Roșca Iustinian, Naciu Constantin Vladimir și Ioniță George)  și 22 de voturi 

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

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

Alexandru, Găină Maria, Matei Ion, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin 

Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-
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Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia 

Ramona, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae), amendamentul nu  a fost aprobat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supun la vot al doilea amendamentul propus de domnul consilier Dimitriu 

Alexandru Paul. 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

     Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Roșca Iustinian, Naciu Constantin Vladimir și Ioniță George)  și 22 de voturi 

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

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

Alexandru, Găină Maria, Matei Ion, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin 

Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-

Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia 

Ramona, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae), amendamentul nu  a fost aprobat.  

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Supun la vot proiectul de hotărâre în întregul său- proiect de hotărâre 

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al 

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

cu modificările și completările ulterioare. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

   Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

        Cu 22 de voturi pentru pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu 

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

Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Matei Ion, Gorneanu Mihaela, Iofciu 

Ion, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, Mălăelea Daniel, 

Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-

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

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

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

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al Sectorului 5, a 
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programului multianual ”Acces la educație pentru preșcolarii și pentru elevii 

din Sectorul 5”.  

Domnul Secretar General, avizul comisiilor. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avize favorabile la ambele comisii. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Sunt intervenții? Constat că nu. Supunem la vot, domnul secretar. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

        Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

        Cu 27 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, Matei Ion, 

Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, 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. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

   Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

acordarea, anual, începând cu 2022, din bugetul local al Sectorului 5, de 

materiale igienico-sanitare necesare pentru desfășurarea procesului 

educațional, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel 

preșcolar și în unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au în 

structură învățământ preșcolar din Sectorul 5 al municipiului București. 

    Avizele comisiilor? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

        Avize favorabile la ambele comisii. 

  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

         Sunt intervenții? Supunem la vot proiectul de hotărâre. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

          Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

   Cu 27 de voturi pentru(Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo 

Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, 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. 

Domnul consilier Bîrsan Mihai a părăsit sala de ședință, la ora 1152. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul nr.6- Proiect de hotărâre privind implementarea și finanțarea 

proiectului Academia copiilor în perioada 01 octombrie 2022 –30 septembrie 

2023. Domnule Secretar General, avizul comisiilor. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

             Avize favorabile la ambele comisii.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

       Sunt intervenții? Constat că nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre. 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

   Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

   Cu 21 de voturi pentru pentru (Agheorghiesei Emil,  Burlacu Oleg, Cardaș 

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

Alexandru, Găină Maria, Matei Ion, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin 

Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-

Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia 

Ramona, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș 

Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 5 abțineri (Dimitriu Alexandru-Paul, 

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

Iustinian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

  Punctul nr.7-Proiect de hotărâre privind realizarea în cadrul Școlii 

Gimnaziale Nr. 136, în anul școlar 2022 – 2023, a unui proiect de educație 

prin sport. 

         Avizul comisiei ? 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

        Aviz favorabil.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

  Sunt intervenții de făcut? Proiectul așa cum  spune Educație prin sport, 

propune ca timp de un an de zile la școala aceasta să se desfășoare mai multe 
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activități sportive. Activități sportive menite să permită copiilor să-și 

desfășoare o activitate sportivă în cadrul organizat. Noi credem, că este un 

proiect bun, motiv pentru care consilierii locali PSD îl susține. Dacă mai sunt 

alte păreri... 

 Supunem la vot proiectul de hotărâre. 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

    Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

 Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Burlacu Oleg, Cardaș Daniel 

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

Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Matei Ion, Gorneanu 

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

Lazarov Alexandru-Sebastian, 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. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul nr. 8-Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului 

Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării 

schimbării destinației imobilului situat în Municipiul București, Sector 5, 

Șos. Viilor nr. 52, în imobil cu funcțiunea de locuințe sociale. 

    Am înțeles că domnul consilier Lazarov are de făcut un amendament. 

Domnul consilier Lazarov Alexandru Sebastian   
Propun colegilor consilieri, să susțină amendamentul pe care îl propun. 

Să nu fie atât de strâns  proiectul, să ne rezumăm doar la locuințe sociale și să 

le creștem destinația, să le mărim destinația și pentru tineri, locuințe pentru 

specialiști precum și pentru alte clădiri de  utilitate publică. 

     Acesta este amendamentul pe care îl supun colegilor. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

           Dacă mai sunt intervenții cu privire la acest aspect? Supun la vot primul 

amendamentul propus de domnul consilier Lazarov Alexandru Sebastian. 

Domnul secretar, vă rog!   

Dl Secretar General Mănuc Florin 

    Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

    Cu 24 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Burlacu Oleg, Cardaș 

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

Alexandru, Găină Maria, Matei Ion, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin 
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Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, 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, Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță 

George, Laslo Mihail-Cristian, și Roșca Iustinian,) și 2 abțineri (Naciu 

Constantin-Vladimir și Ilie Cătălin), amendamentul  a fost aprobat. 

    Domnul consilier Bîrsan Mihai nu a votat -a iesit din sală. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
    Domnule Secretar General avizele comisiilor? 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

   Avize favorabile la ambele comisii. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
   Supunem la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul aprobat.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Burlacu Oleg, Cardaș 

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

Dimitriu Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Matei Ion, 

Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Laslo 

Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, 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 privind solicitarea 

acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea 

aprobării schimbării destinației imobilului situat în Municipiul 

București, Sector 5, Șos. Viilor nr. 52, în imobil cu funcțiunea de locuințe 

sociale a fost adoptat. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul nr. 9- Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de 

cofinanțare de la bugetul local pentru 6 imobile aflate pe raza Sectorului 

5, în vederea accesării „ Programului național privind creșterea 

performanței energetice a blocurilor de locuințe conform OUG 18/2009” 

derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Avizul comisiilor?  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Avize favorabile la ambele comisii. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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 Supunem la vot proiectul de hotărâre. Vă rog dacă sunt intervenții? 

Să supunem la vot. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

        Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Burlacu Oleg, Cardaș Daniel 

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

Alexandru-Paul, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Matei Ion, Gorneanu 

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

Lazarov Alexandru-Sebastian, 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. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de 

reducere a nivelului de zgomot din Sectorul 5, București, pentru protecția 

sănătății cetățenilor și a mediului înconjurător. Inițiator consilier local 

Dimitriu Alexandru Paul.  

            Comisia Juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenești.  

            Comisia pentru Resurse umane, protecție socială, muncă, sănătate și 

familie. 

       Vă rog, domnul secretar general, avizul comisiilor? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

       Avize favorabile. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

       Sunt intervenții? Vă rog! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

       Să știți că acest proiect... am propus acest proiect pentru că am primit 

un filmuleț cu un angajat de la noi, de la Salubrizare, nu știu exact de unde, dar 

era al nostru, fie intern, fie angajat extern, care dădea cu aceste suflante 

specifice frunzelor pe jos, dădea praful la o parte și crea un nor de praf enorm. 

Atunci, am zis „Dacă oamenii ăștia nu sunt capabili să își dea seama că ele se 

folosesc doar pentru frunze și de preferat în parc, haideți să facem acest proiect 

de hotărâre și să interzicem folosirea acestor suflante în afara parcurilor”. 

Despre asta este vorba. Este vorba despre sănătatea noastră pentru că știm foarte 

bine că praful este una dintre cele mai puternice cauze de poluare și cel mai 

dăunător factor pentru sănătate. Atât am avut de spus, vă mulțumesc! 
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Dna consilier Pop Claudia Ramona 

          Puteți să primiți câte filmulețe doriți. Nu face dovada că este vorba de 

Primăria Sector 5. O dată.  

          A doua chestie, vorbim de... ați zis dumneavoastră aici de „nivelul de 

zgomot”. Aveți, cumva, o expertiză în acest sens? Adică să știm de câți decibeli 

este vorba? Pentru că vorbim de nivelul de zgomot care nu ar avea nicio 

legătură cu protecția sănătății.  

         Deci, dumneavoastră vorbiți de praf și de nivel de zgomot. Adică, dacă 

tot ne acuzăm unul pe celălalt să facem și dovezi în acest sens. Nu venim cu o 

singură dovadă, că avem un filmuleț și atât.  

        Aruncăm această amenințare, sau mă rog, această afirmație fără nicio 

dovadă în spate sau fără niciun temei legal în spate. Vă mulțumesc! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

        Nu înțeleg colega consilier de ce este supărată pentru că nu am acuzat pe 

nimeni din... nici măcar conducerea, ci am expus o situație.  

        Deci, am ridicat această problemă, iar în ceea ce privește temeiul legal 

vedeți că am indicat în proiect care este temeiul legal în baza căruia noi, în 

consiliul local, putem să adoptăm astfel de măsuri pentru că ai o legislație foarte 

clară cu privire la zgomot și cu privire la praf. Doi la mână: zgomotul poate să 

provoace, dacă vorbim de zgomot intens, și despre asta este vorba, stres și poate 

și mai rău, alte boli asociate, lucruri care sunt stabilite. Dacă citiți 

reglementările în vigoare vă veți lumina, dar reglementare cu privire la acest 

aspect există. Acum, eu vă înțeleg aveți ordin de la partid să nu treacă nimic 

din ceea ce propune Dimitriu. Asta vă înțeleg, dar puteți să vă abțineți de la a 

încerca să justificați ce nu poate să fie justificat, adică ce ați făcut 

dumneavoastră, stimată doamnă coleg și să tăceți mâlc și să votați împotrivă 

sau să vă abțineți, ce știți foarte bine să faceți. Mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Da, domnul Danciu, vă rog! 

Dl consilier Danciu Ioan Bogdan 

Danciu mă numesc – grupul P.S.D. Vreau să fac o remarcă vizavi de cele 

discutate. Domnul coleg consilier Dimitriu face referire la două aspecte: că se 

produce praf și că se produce zgomot. Chestia cu producerea prafului, deci, 

folosirea neconformă acelei suflante se poate reglementa și corecta printr-o 

măsură administrativă. Nu este nevoie de o Hotărâre de Consiliu Local sau o 

lege pentru că un lucrător nu aplică măsurile corespunzătoare pentru care a fost 

instruit. Iar, referitor la zgomot, la fel, susțin părerea colegei, doamna consilier 

Ramona Claudia Pop, pentru că nu avem nicio normă, nu știm ce zgomot face 

acel aparat și nu știm dacă cumva normele respective sunt depășite. Deci, asta 

este o simplă discuție, iar acum zicea cineva: „Bine dom`ne, dar cu frunzele ce 
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facem? Le lăsăm acolo? Cu ce le luăm? Cu mătura? Cu razul?” Probabil că 

acel aparat este pentru așa ceva făcut.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

             Mulțumesc! Sincer să fiu și eu am o nedumerire. Bun! Scoatem 

suflantele. Cu ce măturăm? Cu târnul? Cu aspirator? De care? Din acela... păi 

și astea, suflantele, au aspirație.  

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

             Vă promit că în parcuri nu vor fi probleme, iar cu preponderență 

suflantele de care faceți referire se folosesc să scoată frunzele de sub mașinile 

parcate pe stradă, pentru că nu are cum lucrătorul să se aplece să le scoată. Și 

vă propun, data viitoare, ca să terminăm... este cineva de la Salubrizare în sală 

prezent? Nu-i nimic, îi transmiteți, să vină un lucrător cu o suflantă, facem 

proba aici, în următoarea ședință de consiliu.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

        Poftiți! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Eu mă aștept, în momentul în care vreți să criticați, chiar să citiți cu 

atenție ce am scris, da? Avem reglementare foarte clară: art. 17, alin. a) din 

H.G. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu. Vă 

rog frumos, citiți! Nu este greu, este un exercițiu foarte plăcut. Mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dacă nu mai sunt intervenții, domnul secretar general să trecem la 

vot.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru - Proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri 

de reducere a nivelului de zgomot din Sectorul 5, București, pentru protecția 

sănătății cetățenilor și a mediului înconjurător? Împotrivă? Abțineri? 

           Cu 5 voturi pentru (Laslo Mihail Cristian, Roșca Iustinian, Naciu 

Constantin Vladimir, Ioniță George și Dimitriu Alexandru) și 20 abțineri 

(Agheorghiesei Emil,  Burlacu Oleg, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Matei Ion, Gorneanu 

Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru-Sebastian, 

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 nu a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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      Proiectul nu a fost adoptat.  

Domnul consilier Ducuță Alexandru a părăsit sala de ședință, la ora 1208. 

           Trecem la punctele de pe lista suplimentară. Punctul 1 suplimentar, care 

devine punctul 11 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind stabilirea 

componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5. Inițiator Primar 

Interimar Melnic Contantin Ion.  

          Comisia Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități 

economice.  

Comisia pentru Resurse umane, protecție socială, muncă, sănătate și 

familie. 

     Domnul secretar general, avizele? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

               Favorabile.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

    Fiind vorba de persoane este vor secret. Aș ruga să se împartă buletinele.  

La ora 12:10 se împart buletinele de vot pentru Proiectul de hotărâre privind 

stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la următorul punct, punctul 2 de pe lista suplimentară, 

respectiv punctul 12 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 139/08.07.2022 privind închirierea 

spațiilor comerciale administrate de către Administrația Piețelor Sector 5. 

Inițiator – Consilier Local – Viceprimar, Burlacu Oleg; 

Comisia Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități 

economice; 

Comisia pentru Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului, Relația 

cu Patronatul și   Sindicatele.  

Domnul secretar general, avizele? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Favorabile. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dacă sunt intervenții cu privire la acest proiect? Constat că nu. Vă rog, 

domnul secretar general, să supuneți la vot.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil,  Burlacu Oleg, Cardaș 

Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină 
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Maria, Matei Ion, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin Andrei, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, 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, Roșca Iustinian, Naciu Constantin Vladimir, Ioniță George și 

Dimitriu Alexandru), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Rog comisia de numărare a voturilor să treacă la colectarea lor și la 

numărare precum și la întocmirea procesului verbal.  

Punctul 3 al listei suplimentare, în speță 13 - Proiect de hotărâre 

privind solicitarea transmiterii din administrarea Consiliului General al 

Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, a 

imobilului din B-dul Tudor Vladimirescu nr. 35, având Carte Funciară cu 

nr. 235000, în vederea relocării Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” 

și utilizării ca Centru medico-social.  Inițiator – Consilier Local – Viceprimar, 

Burlacu Oleg. 

           Comisia Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități 

economice; 

       Comisia Urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului 

public și privat al Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar. 

  Domnul secretar general, avizele? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

  Favorabile. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

      Dacă sunt intervenții? Vă rog, domnul Roșca! 

Dl consilier local Roșca Iustinian 

  Pornind de la ideea colegului Lazarov aș propune și aici o modificare 

asupra destinației finale a acestui imobil. Deci, suntem de acord să solicităm de 

la capitală însă, uitându-mă pe cartea funciară descoperim că acolo avem 2500 

mp plus construcții și cred că este un spațiu bun pentru o creșă, poate, pentru o 

grădiniță, unde suntem deficitari. Așa că aș propune... 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Pentru o altă clădire de utilitate publică, ca să fie...  

Dl consilier local Roșca Iustinian 

       Exact! Asta aș propune. Le dă libertatea... probabil printr-un H.C.L. vom 

stabili destinația finală, dar trebuie să ne uităm, un pic, numai la ce valori avem, 
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chirii. creșe, în buget și să vedem cum putem duce banii ăștia în construcții. Vă 

mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

   Domnul viceprimar Burlacu Oleg! 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

         Este în regulă, ca să spun așa, cerința domnului consilier doar că în cazul 

de față nu se poate aplica decât punctual. De ce? După cum știți foarte bine, în 

cealaltă ședință, am avut o solicitare în sensul ăsta pentru Centrul 

Multifuncțional „Sf. Andrei”, din păcate folosind un imobil prelevat de multe 

sarcini și cu foarte multe probleme el nu ne poate fi atribuit la acest moment. 

Prin urmare, dat fiind faptul că „Sf. Andrei” are o destinație medico-socială, 

sau pentru faptul că în acest moment acest centru este divizat și are o 

funcționalitate doar de 20% din capacitatea lui. Dat fiind faptul că din discuțiile 

cu Municipiul București, în momentul în care se solicită de la Municipiul 

București un imobil de genul ăsta, solicitarea trebuie să fie expresă și foarte 

clară pentru destinație.  Deci, nu se poate face o solicitare în acest sens 

multifuncționale, ca să spun așa. „Dați-ne pentru „Sf. Andrei”, pentru creșe și 

pentru unitate de învățământ” sau pentru orice altceva. Nu! 

Acest imobil a fost identificat în urma a mai multor analize. El trebuie să 

fie cumva... deci, destinația se poate stabili doar punctual. Vă asigur, pe fiecare, 

în condițiile în care veți promova și veți dori să faceți o creșă, sau să facem 

orice altceva suntem de acord. Mergeți, identificați aceste imobile. Vom face 

demersuri la capitală să le primim, punctual. Atribuirea se poate face, iarăși, de 

către Municipiul București, numai expres prin proiect. Prin urmare, acolo 

putem face numai Centrul Multifuncțional care, la acest moment are, inclusiv 

activitate socială. Nu putem face o delimitare la acest moment față de 

importanță. Avem nevoie și de acest centru să funcționeze, avem nevoie și de 

creșe, avem nevoie de toate. Nu putem să stabilim un grad de importanță a 

fiecăruia din aceste proiecte. Prin urmare, punctual, acest teren și acea 

construcție de pe teren poate fi atribuită conform legii doar pentru un proiect 

clar definit. Mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

       Pot să vă adresez o întrebare?  

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

      Vă rog! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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 Dacă primim în administrare spațiul respectiv, ulterior, peste un an, doi, 

trei, prin hotărâre de consiliu local nu putem să...? 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Putem doar cu acordul Municipiului București.   

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnul Burlacu, mai aveți ceva?  

Dl consilier local Roșca Iustinian 

       Înțeleg că este o urgență și avem nevoie de spațiu pentru „Sf. Andrei”, dar 

pe departe, citind proiectul dumneavoastră, înțeleg că acolo ne apucăm de 

construcție, nu, sau demolăm?  

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

       Nu putem face demolare.   

Dl consilier local Roșca Iustinian 

    Dar ce facem? 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

În funcție de expertizare, pentru că va fi o expertiză. Este firesc să avem o 

analiză și în funcție de asta vom hotărî împreună ce facem.  

Dl consilier local Roșca Iustinian 

     Când credeți că...? care este cea mai optimistă variantă de a ne muta acolo?  

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

     Pentru mine... eu aș vrea ieri.  

Dl consilier local Roșca Iustinian 

     Vorbim de un proiect... 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Iarăși... eu am un demers politico-administrativ, în rest, doar experții, cei 

abilitați, vor putea să ne dea alte soluții și cu siguranță vă vor fi prezentate și 

dumneavoastră.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

   Da, mulțumim! 

Dl consilier local Roșca Iustinian 

        Acum am să justific și pe ce a spus domnul consilier. În toamna aceasta, 

cred că luna viitoare sau cealaltă o să dea în funcțiune Centrul Multifuncțional 

„Sf. Andrei”, în spațiul din Baltagului, care a fost prevăzut a găzdui și Sf. 

Andrei. Și foarte bine facem, mutăm acolo Sf. Andrei. Mai avem Sf. Andrei și 

la George Coșbuc, foarte bine. Noi, acum, nu găzduim de fapt cabinete 

stomatologice. Cele 7 cabinete nu avem unde să le ținem.  
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       Dacă mergem la dresă, pe Tudor Vladimirescu, o să constatăm că în cel 

mai bun caz, peste un an lucrăm acolo să împrejmuim terenul. Deci, nu este o 

urgență. Cred că am putea demara, cu tot respectul, am putea duce, aici, către 

o școală și cred că un spațiu mai mic am putea închiria și ajuta mai bine Sf. 

Andrei. Părerea mea. Mulțumesc! 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

 Varianta închirierii, domnul consilier, recunosc că a fost luată în calcul, 

doar că avem o problemă: pe istoricul acestui Centru Multifuncțional el tot a 

fost cu chirie. Ba într-o parte, ba în alta. Astăzi, suntem în situația în care, acest 

Centru Multifuncțional, care este foarte important pentru noi, este împrăștiat. 

Da? Este pus în mai multe locații. A fost și în Liberty, a fost și pe la Enerco-nu 

știu care, ori, tocmai asta este problema. Noi încercă, acum, să îl găzduim într-

o singură locație, unde să putem, într-adevăr, să oferim celor care ne adresăm 

să aibă servicii de calitate, în acest moment.  O să vă rog să facem un exercițiu 

de imagine, când aveți timp, să mergeți să vedeți unde avem T.E.S.A la 

momentul de față a acestui Multifuncțional și o să vedeți că stau în fosta piață 

Cotroceni... 

Dl consilier local Roșca Iustinian 

 Nu facem analiză, facem... 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

      Nu, eu vă spuneam ca să înțelegeți... stau printre rafturi. Deci, avem nevoie, 

este punctual. Mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bun, domnul Roșca, vă mențineți amendamentul?  

Dl consilier local Roșca Iustinian 

Da, mi-l mențin! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, domnul Agheorghiesei.  

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Eu susțin proiectul pentru Sf. Andrei, deoarece, la ora actuală, deoarece, 

cetățenii noștri să alerge când la un punct sanitar din Piața Cotroceni, când la 

Piața Rahova, când pe la... în asemenea condiții este bună propunerea făcută de 

colegul meu Burlacu, să adunăm acest centru Sfântul Andrei, într-un singur 

punct și toată lumea să meargă și să se trateze acolo. La toate punctele de 

sănătate care le avem prescrise în acest Sf. Andrei.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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Mulțumim! Întrucât domnul consilier Roșca  a făcut un amendament supun 

la vot, întâi, amendamentul domnului Roșca, ținându-se cont de cele spuse de 

domnul... 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

     Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 5 voturi pentru (Laslo Mihail Cristian, Roșca Iustinian, Naciu 

Constantin Vladimir, Ioniță George și Dimitriu Alexandru) și 20 de abțineri 

pentru (Agheorghiesei Emil,  Burlacu Oleg, Cardaș Daniel Constantin, 

Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Matei Ion, 

Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-

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

Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu 

Leonard-Niculae), amendamentul nu a fost aprobat.   

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Supun la vot punctul 3 al listei suplimentare - Proiect de hotărâre privind 

solicitarea transmiterii din administrarea Consiliului General al 

Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, a 

imobilului din B-dul Tudor Vladimirescu nr. 35, având Carte Funciară cu 

nr. 235000, în vederea relocării Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” 

și utilizării ca Centru medico-social. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

     Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil,  Burlacu Oleg, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, 

Matei Ion, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov 

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

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

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

Leonard-Niculae) și 5 abțineri (Laslo Mihail Cristian, Roșca Iustinian, Naciu 

Constantin Vladimir, Ioniță George și Dimitriu Alexandru), proiectul de 

hotărâre a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 4 suplimentar  al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere 

în administrarea Consiliului Local Sector 5 a următoarelor rețele stradale: 

Calea Rahovei – C.F. nr. 228635, Șoseaua Alexandriei – C.F. nr. 235930, 
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strada Mihail Sebastian – C.F. nr. 237748 și C.F. nr. 237744, Calea 

Ferentari – C.F. nr. 237742, Prelungirea Ferentari – C.F. nr. 240269, 

Șoseaua Panduri – C.F. nr. 232153 și C.F. nr. 232151 și B-dul Tudor 

Vladimirescu – C.F. nr. 232427, aflate în administrarea Administrației 

Străzilor.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

    Avizul Comisiilor- favorabil. 

    Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

         Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Burlacu Oleg, 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, Pop Claudia Ramona, Ploscaru George-Alexandru, 

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

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

adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

      Punctul 5 suplimentar al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea încheierii unei convenții de colaborare în vederea realizării 

proiectului ” Construire Casă de Tip Familial”. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

     Avizul Comisiilor- favorabil. 

     Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Burlacu Oleg, 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, Pop Claudia Ramona, Ploscaru George-Alexandru, 

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

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

adoptat.  

La ora 12:26 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 
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Voi da citire Procesului Verbal al Comisiei de Numărare a Voturilor 

încheiat astăzi, 15.09.2022. 

Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot privind desemnarea membrilor Comisiei pentru Protecția 

Copilului Sector 5.  

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

rezultat: 

- 19 voturi pentru.  

      Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 6 suplimentar al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 99/04.08.2022 

privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al Sectorului 5, a 

programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat de nivel primar și secundar inferior din Sectorul 5, în anul școlar 

2022 – 2023. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

        Avizul Comisiilor- favorabil. 

        Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Burlacu Oleg, 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, Pop Claudia Ramona, Ploscaru George-

Alexandru, Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-

Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard Niculae), proiectul de 

hotărâre a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

              Punctul 7 suplimentar al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 

52/27.02.2020, privind tarifele practicate de către S.C. INFRASTRUCTURĂ 

DF5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură 

la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

    Avizul Comisiilor- favorabil. 
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    Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Burlacu Oleg, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, 

Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, 

Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop 

Claudia Ramona, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Ilie Cătălin Andrei, Țigănuș Marian și 

Zamfirescu Leonard Niculae) și 5 abțineri (Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian și Dimitriu Alexandru-

Paul), proiectul de hotărâre  a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 8: Discuții.  

Rog pe dl consilier Lazarov Alexandru Sebastian să ia cuvântul. 

Dl consilier Lazarov Alexandru Sebastian 

Stimați colegi, cu această ocazie vreau să vă anunț că pentru mine, aceasta 

este ultima ședință de Consiliu, în calitate de consilier local, după 6 ani și ceva 

în care am avut onoarea să-l ocup cu demnitate, deoarece astăzi urmează să-mi 

dau demisia, ca urmare a deciziei de a face pasul în viitorul imediat următor 

spre executiv. Prin urmare, vă mulțumesc tuturor pentru colaborarea și prietenia 

dumneavoastră și vă urez mult succes în continuare pentru dezvoltarea 

Sectorului 5.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Mulțumim și vă dorim succes domnule Lazarov!  

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Îmi cer scuze, trebuie să plec la Prefectură, o să conducă domnul viceprimar 

Nicolaidis Mircea Horațiu (ora 12.32). 

Dl consilier Danciu Ioan Bogdan 

Vreau să fac o remarcă viz-a-vis de ce s-a discutat... că nu s-a prezentat 

execuția bugetară ... Vă spun doar atât: Ședința ordinară de Consiliu Local de 

luni, 27 iunie 2022,  punctul 16 de pe ordinea de zi, care s-a transformat ad hoc 

în punctul 5, întrucât trebuia să fie discutat înainte de a fi supus la vot bugetul 

... 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să-mi permiteți! S-a primit la Primărie o adresă, e obligația mea să 

vă aduc la cunoștință.  

       Dl președinte de ședință dă citire Notificării înregistrate la Primăria Sector 

5 sub nr. 211782/05.09.2022. 
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Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

       Am solicitat imediat ce am primit ordinea de zi și am văzut această 

problemă pusă pe ordinea de zi, am solicitat două categorii de informații 

suplimentare și anume, contractul de mandat, l-am primit și modalitatea prin 

care a încetat acest contract. N-am primit, prin urmare, aș vrea să știu, vă rog 

frumos ...  

Din sală 

Prin demisie! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Ok, dacă e demisie, e suficient, am vrut să văd și formal că așa a fost. 

Un jurist normal la cap vrea să vadă și actele, dar, vă cred că ați spus-o în 

ședința de Consiliu. Eu vă propun în felul următor, ținând cont de faptul că nu 

este obligație legală, cea stabilită în contract, deci, prin urmare, este o chestiune 

convențională, n-avem o lege care să ne spună musai că  trebuie să subziste o 

astfel de clauză în contractele de mandat din guvernanța corporatistă, eu vă 

propun să întocmim o adresă prin care să-i spunem că renunțăm la obligația de 

ne-concurență. Nu-l simt că poate să facă acest domn Titică, deci, haideți să 

renunțăm la acest drept pe care ni l-am rezervat practic noi și să poată să ne 

concureze fără absolut nicio problemă. În felul acesta nu dăm, cât? 270, 280, 

290 mii de lei. Cred că asta este cea mai bună soluție!  

Dl Ceti Octavian Claudiu 

Bună ziua, ținând cont de modificarea făcută, nu a fost adresată din 

punct de vedere juridic, cum ați menționat și dumneavoastră, nu există nicio 

relație contractuală între dl Titică Florin și Primăria Sector 5. Există o relație 

contractuală, un contract de mandat conform O.U.G. 109/2011, între compania 

Infrastructură S5 S.A. și dumnealui. Mai mult decât atât, această clauză de ne-

concurență, ea intră în vigoare în momentul finalizării mandatului, adică, celor 

4 ani, conform legislației și bineînțeles avea și un alt punct: dacă nu reușea, 

avea dreptul de a se angaja  într-o companie cu profil de activitate similar. Nu 

se pune problema vizavi de plata acestei clauze, ea a fost oricum respinsă în 

ședința Consiliului de Administrație exact în luna respectivă. Dumnealui nu a 

avut o finalizare a mandatului. A părăsit mandatul prin demisie, este un act 

unilateral, deci, nu se pune problema de alte beneficii din punct de vedere 

financiar sau alte beneficii pe care legislația le-ar putea permite, singurul lucru 

care s-ar putea plăti, ar fi un concediu care nu a fost luat, este vorba de 

indemnizație. În contractul de mandat nu există, nu se supune legislației muncii, 

dar în anumite cazuri, este asimilat. Este vorba de perioada respectivă de 8 luni 
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de zile unde se va face un calcul și bineînțeles s-au și achitat. Repet, indiferent 

de ce notificări ar fi făcut oricum nu este adresată corespunzător, ele au fost 

clarificate în ședința Consiliului de Administrație și comunicate domnului... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Este obligația noastră, noi avem un suport din partea Consiliului Local, da, 

această Societate ... N-avem cum direct să vă impunem o anumită conduită 

pentru că asta este diferența între acționari și executiv. Executivul face, dar, v-

aș propune să trimiteți o astfel de adresă prin care să-i spuneți că nu este 

întemeiată și să argumentați pe cele spuse de dumneavoastră și totodată să 

spuneți că oricum renunțăm la această clauză, pentru că în orice raport juridic 

și ăsta este un raport juridic distinct în contract, ai unul care se obligă și altul 

care dobândește un drept. Noi aveam dreptul, el să nu lucreze în altă parte și 

să-i dăm niște bani. Nu mai vrem asta, despre asta e vorba!  

Dl Ceti Octavian Claudiu 

Pentru a clarifica și mai mult situația, vom completa cu propunerea făcută 

în Consiliul Local.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

     Îmi pare rău, a plecat dl primar interimar, dar cred că știu foarte bine cei din 

executiv care-l înlocuiesc despre această problemă, am depus pe data de 

02.05.2022, un proiect. Proiectul vizează aprobarea unei hotărâri prin care, în 

momentul în care asfaltăm sau refacem anumite străzi, să se înglobeze în 

achiziția publică și spațiul verde, inclusiv arbori, ș.a.m.d. Au trecut de atunci mai 

bine de 4 luni. Am făcut și o plângere penală cu privire la acest aspect. Este vorba 

de spațiile destinate spațiului verde în momentul în care refaci pe strada 

respectivă, alveolele. Deci, acolo, în momentul în care faci o achiziție publică și 

spui: vreau să-mi torni beton acolo, îți toarnă beton, după care faci o altă achiziție 

prin care pui gard viu, pomi, etc și prin acest proiect, eu îmi doresc ca, în 

momentul în care reasfaltăm o stradă, noi să venim și cel care câștigă licitația, să 

pună bineînțeles printr-o subcontractare și iarbă și copacii care lipsesc, ș.a.m.d. 

Au trecut 4 luni de când ...      

Din sală 

.... s-au făcut trotuarele de la blocuri?  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Eu vreau o hotărâre de Consiliu Local care să permită să facă asta peste tot. 

Nu despre asta vorbesc! Asta discutăm după ce o vedeți, după ce clarificăm, 

dezbatem, ș.a.m.d. Problema este de legalitate, și anume, că au trecut 4 luni, în 

condițiile în care în 30 de zile, potrivit Codului Administrativ trebuia să am 
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Raportul de la aparatul primarului. Care este situația? Repet: am depus o 

plângere penală cu privire la acest aspect. Vreau și eu să știu, cât mai așteptăm? 

Încă 6 luni, încă un an?   

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

    Ați depus plângere penală? Dar de unde ați învățat sporturile astea?  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

    În cursul zilei de astăzi veți primi un răspuns. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

     Am înțeles! Mulțumesc!  

Dl consilier Danciu Ioan Bogdan 

 Lăudabilă inițiativa domnului coleg consilier Dimitriu Alexandru Paul, însă, 

dânsul, dacă îmi aduc eu bine aminte, a avut inițiativa aceea, în proiectul respectiv 

prezentat către dezbatere, era vorba să fie continuitate ...  

Dl consilier Roșca Iustin 

Confundați, ăsta n-a intrat în dezbatere până acum, celălalt a picat, era vorba 

de verde, iarnă și vară. Erau două proiecte separate.  

Dl consilier Danciu Ioan Bogdan 

Verde, iarnă și vară ... Deci, ar fi să ne interesăm la cei care sunt specialiști 

în domeniu, să vedem dacă se pot aclimatiza în Sectorul 5, dat fiind că suntem în 

sudul țării și s-ar putea să-i punem acolo să se usuce peste nici un an. Dacă ... 

verde în permanent, suntem de la munte și eu și dumneavoastră, e vorba de pin, 

de brad ... 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Declar lucrările ședinței închise, la ora 12.44  
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