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PROCES VERBAL  

al ședinței extraordinare  

a Consiliului Local Sector 5 din 26.08.2022  

 

Ședința a fost convocată de Primarul Interimar al Sectorului 5 prin 

Dispoziția înregistrată cu nr. 2983/22.08.2022. 

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. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Bună ziua, stimați colegi! Ne întâlnim astăzi în ședința extraordinară 

convocată conform dispoziției nr. 2983/22.08.2022. Materialele aferente ordinii 

de zi au fost transmise prin poștă electronică, atât ordinea de zi, ordinea de zi 

suplimentară, precum și amendamentele care s-au depus în legătură cu aceste 

materiale. Rog pe domnul secretar să dispună 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-on-line 

9. Găină Maria – prezentă 

10. Gorneanu Mihaela – prezentă 

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

12. Iofciu Ion – prezent 

13. Ioniță George – prezent 

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent  

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

17. Mălăelea Daniel – prezent  

18. Melnic Constantin-Ion – prezent 

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

20. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru – prezent 

22. Pop Claudia-Ramona – absentă 

23. Roșca Iustinian – prezent  

24. Șerban Andrei-Bogdan – prezent 

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca – prezentă 

26. Țigănuș Marian – prezent 

27. Zamfirescu Leonard-Niculae – absent 

        Sunt prezenți 25 de consilieri locali, dintre care 3 consilieri locali on-

line.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 25 de consilieri din totalul de 27 de consilieri, ședința este statutar 

constituită. Voi da citire proiectului ordinii de zi al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 26.08.2022. 

 

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

04.08.2022; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Sector 5 nr. 05/26.01.2018 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții din Sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social 

Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-

economici și a devizului general aferent;  

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. Sector 5 nr. 07/21.02.2022; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 

82/30.11.2005 referitoare la înființarea Registrului de evidență a datoriei 

publice locale și împuternicirea d-nei Disăgilă Isabela Nicoleta să țină 

Registrul datoriei publice locale a Consiliului Local Sector 5; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

5 nr. 89 din 07.05.2020 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 

al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare 

de până la 41 milioane pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării 
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termice a 31 imobile situate în Sectorul 5, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al Sectorului 5 în comisiile de evaluare a probei de interviu din 

cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, 

sesiunea iunie-octombrie 2022; 

7. Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și 

particular din Sectorul 5, în anul școlar 2022-2023; 

8. Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru 

evaluarea și asigurarea calității educației din unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2022-

2023; 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor care să facă parte din 

comisia de predare-primire a centrului de îngrijire și educație timpurie 

pentru copiii de 0-3 ani Castelul Fermecat, de la Consiliul General al 

Municipiului București – Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București către Școala Gimnazială nr. 144; 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor care facă parte din 

comisia de predare-primire a centrului de îngrijire și educație timpurie 

pentru copiii de 0-3 ani Brândușa, de la Consiliul General al Municipiului 

București - Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București către Grădinița nr. 268; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Sector 5 nr. 100/04.08.2022 

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

a proiectului Elevi și profesori de nota 10 în Sectorul 5, ediția 2022; 

12. Proiect de hotărâre privind realizarea, în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 

126, în anul școlar 2022-2023, a proiectului educațional Abilități de viață 

independentă (AVI); 

13. Proiect privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de 

către Consiliul General al Municipiului București cu privire la 

achiziționarea terenului situat în București, strada Vistierilor nr. 29, 

Sector 5, având număr cadastral și Carte Funciară nr.  206347, cu 

destinația loc de joacă; 
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14. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii din administrarea 

Consiliului General al Municipiului București în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 5, a imobilului din șos. Viilor nr. 44-50 

având număr Carte Funciară cu nr. 215825 proprietatea Primăriei 

Municipiului București, în vederea utilizării de către Complexul 

Multifuncțional ”Sf. Andrei”; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

5 nr.53/31.03.2021 privind constituirea comisiei cu personalul 

împuternicit, pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern 

nr.569/16.07.2020, care va participa la activitatea de predare – primire a 

imobilelor identificate cu nr. MFP159738 și nr. MFP159739, cu 

modificările și completările ulterioare; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de 

Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Grilei de 

salarizare a Administrației Piețelor Sector 5; 

17. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru 

MĂNĂSTIREA ANTIM – Paraclisul Sfinții Haralambie, Athanasie, 

Clement și Visarion, în anul 2022; 

18. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru 

CAPELA ORTODOXĂ SF.M.MC. IGNATIE TEOFORUL și SF. CUV. 

FILARET CEL MILOSTIV – Institutul de Pneumoftiziologie Marius 

Nasta, în anul 2022; 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru 

CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI, în anul 2022; 

20. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru 

PAROHIA SFÂNTULUI ILIE - GORGANI, în anul 2022; 

21. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru 

Biserica Sfântul Elefterie Vechi – Str. Sf. Elefterie nr. 15 B, Sector 5 

București, în anul 2022; 

22. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru 

Biserica Adventistă de Ziua a șaptea – Bellu, în anul 2022; 

23. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru 

PAROHIA BARIERA RAHOVA, în anul 2022; 

Discuții. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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A fost suplimentată această ordine de zi cu o listă suplimentară care conține 

două proiecte. Voi da citire proiectelor de pe ordinea de zi suplimentară:           

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local 

Sector 5 a străzii Drăgan Nicolae fostă Nicolae Drăganu, vecinătate de 

început din Șoseaua Giurgiului și vecinătate de sfârșit Strada Cristea 

Ionescu, aflată în administrarea Administrației Străzilor; 

            2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 

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

învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din 

Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2022-2023, 

modificată prin HCL Sector 5 nr. 26/07.04.2022. 

Înainte de a supune la vot, vreau să fac mențiunea că toate proiectele de pe 

ordinea de zi și de pe cea suplimentară, au fost inițiate de executiv. Domnul 

secretar, ordinea de zi suplimentară, vă rog! 

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

Punctul 14 la inițiativa domnului Viceprimar Burlacu Oleg. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da? Punctul 14? Mă scuzați, avem unul din proiecte...Da. Punctul 14, inițiat 

de domnul Viceprimar Oleg Burlacu. Îmi cer scuze, domnul Viceprimar! Oricum, 

când ajungeam la el, făceam precizarea. Pentru lista suplimentară, vă rog să 

supuneți la vot. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

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

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

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

Marian), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

        Vom supune la vot ordinea de zi în totalitate, inclusiv cea suplimentară. Vă 

rog, domnul secretar! 

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

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

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

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

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

Marian), ordinea de zi în totalitate a fost aprobată. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

        Voi da citire fiecărui punct de pe ordinea de zi pentru al supune la vot. 

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proces verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 04.08.2022. Domnul secretar, vă rog! 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

        Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

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

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

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

Marian), procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din 

data de 04.08.2022 a fost aprobat. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Punctul 2 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 

Sector 5 nr. 05/26.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții din Sectorul 5 constând în amenajarea Centrului 

Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-

economici și a devizului general aferent. Comisia pentru buget, domnul secretar? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Și urbanism, lucrări publice? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Tot favorabil. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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Cele două comisii, avize favorabile. Discuții? Intervenții? Nu. Supunem la 

vot. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

        Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

        Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

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

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

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

Marian), proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL Sector 5 nr. 

05/26.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții din Sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social 

Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-economici 

și a devizului general aferent a fost adoptat.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea 

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Sectorului 5 al Municipiului 

București aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 07/21.02.2022. Comisia? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

        Comisia buget, finanțe-Aviz favorabil. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Intervenții? Domnul Roșca, vă rog! Poftiți! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

         Bună dimineața! Eu am participat, ieri, la ședința de buget. Am înțeles, 

cumva, mecanismul acestei rectificări, însă cred că pentru cetățeni este important 

să afle de ce în timp de trei săptămâni creștem bugetul cu 10%. Să înțelegem care 

este prioritatea sau dacă s-au schimbat prioritățile prin această creștere și ulterior 

aș mai avea două întrebări, după această prezentare din partea domnului director 

economic. Mulțumesc! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Da, domnul director! Poftiți, vă rog! 

 

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

 Domnul director aș vrea să faceți referire și la Amendament, aici, la buget. 

Domnul Director Sălăvăstru Valerian 
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         Bună ziua! În primul rând, nu o să dau eu lecții, aici, dar rectificări bugetare, 

ca să fie și la două săptămâni sunt perfect legale, sunt permise în legislație și sunt 

la toate UAT-urile din România. În ceea ce privește Bucureștiul, chiar acum am 

văzut documente pentru următoarea ședință a Consiliului General unde rectifică 

și ei. Nu suntem cu nimic altfel decât alții. Acum, în ceea ce privește cazul concret 

de aici, chiar domnul consilier Roșca când am venit acum trei săptămâni, o lună  

de zile a spus că nu se făcuse buget de patruzeci de zile. După patruzeci de zile, 

am făcut repede un buget, să intrăm la un moment de zero, să puteți discuta, 

dumneavoastră consilierii pe ceva, l-am discutat și acum începem să facem 

rectificări pentru acuratețe. În mod obiectiv apar și necesități. Apar necesități 

interne ale primăriei, apar pe PNDL (Program Național de Dezvoltare Națională), 

pe POR (Program Național Regional), tot felul de necesități și noi le punem 

imediat în buget. Creșterea bugetului este cu referire la ce necesități au apărut 

între timp. Că-i la trei săptămâni, acum ați vrea să o reglăm în două luni? Este 

perfect legal și așa face toată administrația. Eu chiar nu văd nicio problemă, noi 

avem…  Este toată deschiderea cu privire la bugetul acesta. Toate Notele de 

Fundamentare le aveți, toate cifrele le aveți. Nici nu am putea să ascundem în 

niciun fel, pentru că… nu că vedeți ce băieți buni suntem noi în fața 

dumneavoastră, doar că legislația ne obligă să publicăm toate astea, toate: note de 

fundamentare, rectificare cu rectificare, toate hârtiile din spate. Nu avem nicio 

problemă cu asta și chiar mă surprinde că discutăm iar și iar. Dar, mă rog… 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Da, domnul Roșca! Poftiți! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

         O clarificare, nu cred că există UAT-uri care să facă două rectificări într-o 

lună, dar mai caut, eu nu am găsit, încă. Ce nu a spus domnul director, pentru cetățeni 

prioritatea creșterii acestui buget are ca sursă sau se creează o sursă de finanțare 

pentru anvelopări. Pentru cetățeni am întrebat. Dacă tot am crescut acest buget și 

avem o rectificare bugetară, aș vrea să știu dacă ați prevăzut și sumele pentru 

rechizite pentru copii. Știu că în ședința anterioară mi-a fost respins mie un proiect, 

dar un alt coleg are un proiect, care este legal și nediscriminatoriu și că asigurăm 

rechizite. Sunt prinse în buget, ținând cont că suntem în august, în septembrie începe 

școala? Nu am găsit nici pe ordinea de zi, domnule consilier, proiectul. Și tot legat 

de această rectificare, și tot legat de copii, domnule primar, aveam o promisiune de 

data trecută prin care spuneați că veți mării, sigur, bursele  începând din septembrie. 

Este prevăzut în acest buget? Suntem în 26 august, în septembrie săptămâna viitoare 

și ar trebui să plătim bursele. Sunt prevăzute? Mulțumesc! 

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 
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     Nu am spus că le plătim chiar în septembrie. Doamna Nedelcu Roxana, vă 

rog! 

Dna Director Nedelcu Roxana 

Bună dimineața! O s-o iau de la coadă la capăt și o să încep cu bursele. Nu 

sunt prevăzute bursele. Așteptăm ordinul de ministru să vedem cum se va proceda 

în acest an școlar, dacă rămân la autoritățile locale sau se preiau de minister. Oricum, 

după începerea școlii unitățile școlare au un termen de 15 zile, cred, pentru 

depunerea dosarelor, apoi fac centralizarea, ne-o trimit nouă și, da, la aprobarea 

burselor vom avea o nouă rectificare de buget. Asta ca să știți, că ne  vom mai întâlni 

cu acest subiect. În ceea ce privește rechizitele, da, vom intra în următoarea ședință 

de consiliu cu un proiect vizând acordarea de rechizite pentru elevii din sistemul de 

învățământ, intenționăm să organizăm o procedură de acord -cadru, astfel încât 

putem demara procedura de licitație, urmând ca la semnarea primului contract 

subsecvent să avem sursa prevăzută în buget. Legislația ne permite așa ceva. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

      Cât durează procedura? 

Dna Director Nedelcu Roxana 

          Depinde… între 60 de zile și cum ne ajută Dumnezeu, în funcție de contestații, 

clarificări și alte… 

Dl consilier Roșca Iustinian 

      Le putem comanda cu  Paște fericit. 

Dna Director Nedelcu Roxana 

Putem comanda fără mesaj. Ideea este că, copii au nevoie de ele și pe parcursul 

anului școlar. Chiar dacă la început de an școlar nu o să fim gata cu acest subiect, 

oricând este nevoie de ele. Mulțumesc! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

       Mai dorește cineva? Da, domnul consilier! Poftiți! 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

Bună ziua! Vreau să-mi exprim și eu surprinderea pentru faptul că pe ordinea 

de zi nu sunt cele două proiecte pe care eu le-am înaintat în urmă cu vreo patru luni. 

Data trecută am vorbit despre acest lucru și eram convins că vor intra, pentru că de-

a lungul vremii, de patru luni, am tot încercat să explic care ar fi problemele. S-a 

spus inițial că se înființează direcția și că se va ocupa direcția, s-a spus că se va 

extinde și la nivelul gimnazial, și primar. De fiecare dată am încercat să explic… 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

      Domnul consilier… 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

      Lăsați-mă, vă rog frumos pentru că nu vorbesc decât pe subiect. 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

      Da, da, da. Voiam să vă ofer un răspuns, de aceea am vrut să vă întrerup. 

Doamna director voia să vă răspundă. Dacă vreți să continuați… 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

      Vreau să spun în completare: mulțumesc domnului consilier Iustinian Roșca 

pentru faptul că a venit să spună că se aștepta să apară acest proiect. Întrebarea 

mea, pe lângă cea care a adresat-o el, întrebarea mea este următoarea: în buget 

sunt prevăzute sumele și pentru celălalt proiect care îmi aparține doar mie, acela 

cu materiale igienico sanitare? Pentru că și acelea sunt extraordinar de importante. 

Nu sunt, așteptăm să fie prevăzute sumele într-o altă rectificare. Este adevărat, 

anul școlar acum începe, dar să știți că acum erau cele mai necesare, pentru că 

părinții în acest moment, vă spune un om care de 26 de ani lucrează în învățământ. 

În acest moment, părinții au listele cu materialele acelea igienico sanitare și cu 

rechizitele școlare, și au, nu au bani, au un copil sau mai mulți, trebuie să facă rost 

pentru că altfel nu se poate desfășura activitatea. Așa că rugămintea mea este: vă 

rog frumos să aveți prevăzuți în următoare rectificare banii pentru proiectul cu 

materialele didactice și rechizite școlare: 4734 înmulțit cu 150, vreo 700 de mii, 

o nimic toată și pentru materialele igienico sanitare: 4734 înmulțit cu 120. Oricând 

este bine, era nemaipomenit să fie acum la început de an școlar, dar noi avem 

răbdare. Eu, de patru luni tot aștept și nu pentru că sunt inițiatorul,  n- am astfel 

de orgolii, ci pentru că sunt om al școlii. Eu întotdeauna voi vorbii aici, nu numai 

ca reprezentant al Partidului Național Liberal, ci ca om al școlii. Nu pot să uit, nu 

pot să mă desprind de această calitate. Dacă pot să-i ajut pe ai mei colegi din 

sistem, o fac și îmi asum să îi supăr pe colegii mei, cei trei viceprimari care 

probabil că au o prioritizare, pe criterii de oportunitate, nu știu, dumnealor știu cel 

mai bine, dar eu de fiecare dată, și luna viitoare, la ședința următoare voi fi aici și 

voi cere acest lucru, ca proiectele acestea să intre pe ordinea de zi și să ne aplecăm 

cu mare atenție, toți, indiferent de partidul din care provenim în principal asupra 

acestor probleme școlare. Cetățenii sectorului 5, știți mai  bine decât mine, au 

probleme în a asigura școlarizarea copiilor. Putem să le dăm o mână de ajutor, și 

încă o dată, sumele acestea sunt mici. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Doamna director, vă rog! 

Dna Director Nedelcu Roxana 

         Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor, indiferent de formațiunea 

politică, pentru că acordați o atenție foarte mare învățământului și asta se vede și 

din Consiliile de Administrație unde participați tot timpul. Da, pe acest subiect al 

rechizitelor, a existat inițiativa dumneavoastră, a existat inițiativa USR, există 
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inițiativa executivului primăriei, asta înseamnă că toată lumea s-a pus de acord ca 

acest subiect este necesar, vrem să-l facem. Este o ședință extraordinară, acum, au 

intrat pe ordinea de zi acele proiecte de care este nevoie la începutul anului școlar, 

mai exact la 1 septembrie. 

Din sală 

       Înregistrările audio și video nu redau conversația. 

Dna Director Nedelcu Roxana 

 Eu vorbesc de învățământ, însă pentru următoarea ședință ordinară noi avem 

pregătit acest document, care sunt convinsă că va fi aprobat cu majoritate de 

voturi, așa cum vă mulțumesc că ați aprobat și programul Școală după Școală și 

foarte multe proiecte care vizează învățământul. În ceea ce privește necesitatea de 

a le acorda acum la început de an școlar, sunt cu întru-totul de acord cu 

dumneavoastră, doar că avem niște proceduri pe care trebuie să le respectăm și 

trebuie să le respectăm. 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

Să nu uitați și de celălalt proiect. Vă referiți și la celălalt proiect.  

Dna Director Nedelcu Roxana 

Da, și materialele igienico sanitare. Mulțumesc! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

În orice caz, la proiectul acesta să îmbunătățim procedurile. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da. Mai dorește cineva să intervină? Nu. La acest proiect avem un 

Amendament pe care l-ați primit cu toții și pe care îl vom supune la vot înaintea 

proiectului. Domnul secretar, vă rog! 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

        Se supune la vot Amendamentul înregistrat cu nr. 208 377/23.08.202  

propus de domnul Primar Interimar Melnic Constantin Ion pentru Proiectul de 

hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 

al Sectorului 5 al Municipiului București aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 

07/21.02.2022. 

         Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Cu 20 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, Șerban 

Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 5 abțineri 
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(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și  Roșca Iustinian), amendamentul a fost aprobat. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 20 de voturi pentru Amendamentul a trecut. Acum supunem la vot 

proiectul numărul 3, inclusiv amendamentul. Domnul secretar, vă rog! 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Se supune la vot punctul 3 în totalitate- Proiect de hotărâre privind 

rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Sectorului 5 al 

Municipiului București aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 07/21.02.2022. 

         Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Cu 20 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, Șerban 

Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 5 abțineri 

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

Constantin-Vladimir și  Roșca Iustinian), proiectul a fost aprobat. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Proiectul nr. 4- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

HCL Sector 5 nr. 82/30.11.2005 referitoare la înființarea Registrului de 

evidență a datoriei publice locale și împuternicirea d-nei Disăgilă Isabela 

Nicoleta să țină Registrul datoriei publice locale a Consiliului Local Sector 5. 

Avem și o Comisie de buget care are un aviz? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

          Favorabil. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Dar pentru că la acest proiect avem buletine de vot, ținând cont că este vorba 

de persoane, propun ca până sunt distribuite buletinele de vot să mergem la 

următorul proiect. Dacă sunteți de acord. 

Din sală 

De acord. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aș vrea să clarificați un pic pentru că sunt persoane care…  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Modificare se referă la înlocuirea doamne Disăgilă care a fost desemnată 

prin hotărârea Consiliului Local în 2005… 
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Cu doamna care…Ca să știm ce votăm. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

        O să se împartă buletinele de vot. 

Punctul 5-Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 5 nr. 89 din 07.05.2020 privind aprobarea contractării de către 

Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în 

valoare de până la 41 milioane pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării 

termice a 31 imobile situate în Sectorul 5, cu modificările și completările 

ulterioare. Comisia buget, finanțe, domnul secretar? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

        Aviz favorabil. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

        Și Comisia urbanism? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

        Tot favorabil. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

         Intervenții? Vă rog, domnul Dimitriu! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

         Grupul USR susține acest proiect, însă am  solicitare  respectuoasă către 

executiv. Din păcate trebuie să finanțăm aceste lucrări de reabilitare din 

împrumuturi, rugămintea mea este să fiți mai atenți cum cheltuiți banul public și 

să lăsăm petrecerile și finanțarea lui Ștefan Iordache, că uite dacă nu aveam astfel 

de finanțări, cred că reușeam să finanțăm aceste reabilitări din fonduri proprii, nu 

din împrumuturi, care se rostogolesc și tot din banii cetățenilor se plătesc. Vă 

mulțumesc! 

La ora 1038 se împart buletinele de vot pentru Punctul 4 – Proiect de 

hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 82/30.11.2005 

referitoare la înființarea Registrului de evidență a datoriei publice locale și 

împuternicirea d-nei Disăgilă Isabela Nicoleta să țină Registrul datoriei publice 

locale a Consiliului Local Sector 5.   

Dna președinte de ședință Găină Maria 

         Altcineva? Nu mai sunt intervenții. Se supune la vot. Domnul secretar, 

proiectul numărul 5! 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

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

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

Marian), proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 89 din 07.05.2020 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 

al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 

până la 41 milioane pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 

31 imobile situate în Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare a fost 

adoptat. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

          Proiectul numărul 6 - Proiectul de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 5 în comisiile de evaluare a 

probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director 

și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 

5, sesiunea iunie-octombrie 2022.  

           Comisia pentru Educație, tineret și sport, domnul secretar? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

           Da. Și la acest proiect vor fi înmânate buletine de vot, pentru că este vorba 

de persoanele numite în aceste comisii. Așteptăm buletinele și mergem mai 

departe la proiectul numărul 7. 

 La ora 10,42 intră în sală domnul consilier Ilie Cătălin Andrei. Prezenți 

în sală 23 consilieri și 2 consilieri în on-line. 

Proiectul numărul 7- Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor 

locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în 

consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și 

particular din Sectorul 5, în anul școlar 2022-2023. Comisia pentru educație? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

        Aviz favorabil. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

        Aviz favorabil. Da. Vă rog domnul viceprimar! 

 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Stimați colegi, nu aveam de gând să intervin, pornind de la aroganța 

manifestată de reprezentanta Direcției de Învățământ, rugămintea mea este 
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următoarea: într-adevăr, în momentul în care putem să ne implicăm în mai multe 

și este o atribuție nerenumerată, să vă implicați cât mai mult în relația cu școlile 

și  în consiliile de administrație. Trebuie să avem o legătură directă cu școlile, 

trebuie să fim la firul ierbii legat de nevoile unităților de învățământ din Sectorul 

5, că știți foarte bine că sunt încă probleme pe care ușor, ușor, încercăm să le 

remediem. Mai mult de atât, misiunea domniilor voastre, cumva poate va suplini 

și lipsa de comunicare dintre Direcția de Învățământ la acest moment cu 

reprezentanții în școli și cu cei care conduc, directori și directori adjuncți unitățile 

de învățământ. Ce am constatat personal, poate e o chestie încă neanalizată dar 

promit că o să mă aplec la chestiunea asta. Din punctul meu de vedere la acest 

moment, avem o lipsă de comunicare dintre Direcției de Învățământ și directorii 

școlilor din sectorul nostru. Ea trebuie cumva îmbunătățită, trebuie adusă spre o 

performanță mai bună, pentru că se pare că  avem frânturi de comunicări în nevoia 

de a le oferi din partea consiliului anumit sprijin de care au nevoie. Deci, o calitate 

mai bună a acestor unități de învățământ în care noi putem să le oferim este 

condiționată și de o comunicare corectă, nemijlocită, efectivă și nu doar la nivel 

declarativ. Prin urmare, vă mulțumesc și vă solicit să vă implicați cât mai mult, 

poate reușim să acoperim lipsurile de care dau dovadă la momentul de față cei din 

Direcția de Învățământ. 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumim, mai are cineva ceva de adăugat? 

Dl consilier Mălăelea Daniel 

Vreau să fiu consecvent. Am spus că, în primul rând voi vorbi ca om al 

școlii. Sunt legat de învățământul din Sectorul 5, deși nu lucrez aici, dar am avut 

diferite calități...să spunem funcții și am fost legat de sistemul de învățământ din 

Sectorul 5. Nu am știut, că nu m-a întrebat nimeni, că se va discuta despre Direcția 

de Învățământ. În ce mă privește, pe mine și sunt ani buni, nu numai funcția mea 

de Inspector Școlar General Adjunct când am avut în coordonare Sectorul 5 și 

activitatea politică e legată de sistemul de Învățământ din Sectorul 5. Eu nu am ce 

să spun despre Direcția de Învățământ, că nu ar fi făcut un lucru sau altul. Că 

întotdeauna se poate mai bine este adevărat, dar, eu am făcut-o în câteva rânduri 

și o fac în continuare, am cuvinte de laudă la adresa Direcția de Învățământ Sector 

5. Că sunt atât de multe lucruri de făcut, că suntem toți vinovați pentru că lucrurile 

nu merg foarte bine, e adevărat. Eu știu colegi consilieri locali și acum se vor  

supăra unii pe mine, care nu au putut sau nu au reușit să ajungă la ședințe ca  să 

ajute școlile. Așa că nu putem să dăm vina doar pe Direcția de Învățământ. Asta 

o spun ca un om corect și ca un om legat de sistemul de învățământ din Sectorul 

5. Întotdeauna au avut colaborarea mea, întotdeauna am putut să discut cu doamna 
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Nedelcu și cred că putea să facă mai mult, dar cât a putut eu pot să spun că a făcut. 

Adică în activitatea mea m-am bazat foarte mult pe Direcția de Învățământ Sector 

5. Am ținut să spun acest lucru. 

  

Doamna Director Nedelcu Roxana 

Eu doar două lucruri vreau să spun. Primul, că într-adevăr, învățământul 

este  important și mă bucură mult chestia aceasta și al doilea, că sub nicio formă 

nu a fost o aroganță, eu chiar v-am mulțumit din suflet, jur, adică nu e vorba de 

aroganță. Mulțumesc! 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Doamna director, comunicați-le că avem un grup de lucru cu absolut toți 

directorii unitățile de învățământ în care sunt arondați inclusiv directorii de 

specialitate din primărie pentru informarea operativă a problemelor care sunt în 

unitățile de învățământ. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

 Intervin aici, pentru a puncta, doar că domnul Oleg nu cred că vorbește în 

numele consilierilor, adică să  nu facem confuzia că fiind viceprimar... observ că 

nici cu PNL-ul nu a fost aliniat, dar în nici-un caz cu USR-ul pentru că USR-ul a 

colaborat în toate proiectele foarte bine cu doamna Nedelcu. Însă, este important 

să creăm acel cadru prin care se facem o Românie funcțională, să avem 

convingerea că prin ceea ce reușim să realizăm nu se întâmplă nimic mai 

complicat decât a face ca instituțiile statului să funcționeze, a face ca relația dintre 

stat și cetățean să fie una cât se poate de simplă și de onestă, să avem acea 

motivație interioară și acea bucurie că acolo unde nu desfășurăm activitatea să 

putem să ne stabilim și să ne asumăm obiectiv...  Citiți mai departe  din domnul 

Primul Ministru...Toate bune! 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Bună ziua, mă bucur că sunt mulți consilieri în sală și situația 

învățământului din cadrul Sectorului 5 o apreciază pozitiv... Vreau să spun că nu 

sunt laude în zadar și că sunt laude pe bune. Eu cel puțin în șase mandate de 

consilier la Primăria Sectorului 5, directoarea Nedelcu a știut să coordoneze, a 

știut să-și formeze echipa alături de ea și rezultatele care se văd sunt cele reale. Îi 

urez succes în continuare! 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

S-a finalizat numărătoarea pentru punctul 4 al ordinii de zi. Vă rog frumos 

doamna Ștefănescu.  

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 
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Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor încheiat astăzi 

26.08.2022. Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la 

numărătoarea buletinelor de vot pentru numirea doamnelor Mihăescu Mihaela 

Florentina și Lazăr Ioana Theodora, care vor ține registrul de evidență a datoriei 

publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale ale Sectorului 5 ale 

municipiului București și să le raporteze către Ministerul Finanțelor publice în 

conformitate cu reglementările legale. 

Voturi pentru: 21, voturi împotrivă: 1. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 21 de voturi pentru, doamnele au fost validate pentru a ține registrul 

datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale ale Sectorului 5 

al municipiului București. 

La punctul nr. 7- proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din 

Sectorul 5, în anul școlar 2022-2023, la care suntem acum, avem un amendament, 

cred că l-ați primit toți, și de asemenea vom primi și buletine de vot. 

Dna președinte de ședință dă citire amendamentului nr. 209195/25.08.2022. 

  Dl consilier Roșca Iustinian 

Pe amendament este intervenția. Cunoaștem de la începutul mandatului din 

2021 că este o cutumă, a se discuta distribuția consilierilor în aceste școli. 

Constatăm acum o suplimentare cu 6 locuri dacă nu greșesc sau 7, însă aș vrea să 

știu a existat o astfel de consultare cu partidele politice ale Consiliului Local 

domnule Primar? Domnule consilier de la USR -lider de grup, ați fost consultat? 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Nu am fost consultat. 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Ok. Deci, nu este o problemă, îl vom vota așa, dacă alianța politică PSD-

PNL  consideră că asta este soluția, noi nu ne împotrivim de dragul copiilor. Vom 

vota politic încă 6 membri în aceste consilii. Însă și cei mai urâți foști primari 

făceau aceste consultări dragilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Supunem la vot amendamentul. 

 Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 24 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 
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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 și Țigănuș 

Marian) și o abținere (Naciu Constantin Vladimir) amendamentul a fost 

aprobat. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Avem rezultatele de la votului de la proiectul de hotărâre nr.6.  

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

Sectorului 5 în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, sesiunea iunie-octombrie 2022. 

Voturi pentru 22. S-a votat în unanimitate. 

 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Doamna președintă, am o rugăminte să citiți și reprezentanții, vă rog 

frumos. 

 Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

Grădinița nr.53-pentru funcția de director-reprezentanții consiliului local 

Sector 5- Ducuță Alexandru 

 Pop Claudia Ramona supleant 

Grădinița Floarea Soarelui-pentru funcția de director-reprezentant 

consiliul local Sector 5-Găină Maria 

Matei Ion-supleant 

Grădinița nr.244- pentru funcția de director-reprezentant consiliul local 

Sector 5-Danciu Ioan Bogdan 

Cardaș Daniel Constantin-supleant 

Grădinița nr.245- pentru funcția de director-reprezentant consiliul local 

Sector 5-Găină Maria 

Matei Ion-supleant 

Școala Gimnazială nr.103- pentru funcția de director-reprezentant 

consiliul local Sector 5-Bălăeț Denisa Georgiana 

Crăciun Alina Margareta-supleant 

Școala Gimnazială nr.124- pentru funcția de director-reprezentant 

consiliul local Sector 5 Ploscaru George Alexandru 
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Lazarov Alexandru Sebastian-supleant 

Școala Gimnazială nr.126- pentru funcția de director-reprezentant 

consiliul local Sector 5 Ștefănescu Georgiana Raluca 

Danciu Ioan Bogdan-supleant 

Școala Gimnazială Petrache Poenaru- pentru funcția de director-

reprezentant consiliul local Sector 5-Agheorghiesei Emil 

Matei Ion-supleant 

Școala Gimnazială Specială Nr.9- pentru funcția de director-reprezentant 

consiliul local Sector 5-Agheorghiesei Emil 

Ploscaru George Alexandru-supleant 

Colegiul Tehnic Energetic pentru funcția de director adjunct-reprezentant 

consiliul local Sector 5-Cârlogea Liviu Viorel 

Chioran Florin-supleant 

Colegiul Tehnic Grigore Cerchez pentru funcția de director adjunct-

reprezentant consiliul local Sector 5-Nedelcu Elena Roxana 

Teodoriu Cristian Gabriel-supleant. 

Dl primar interimar Melnic Constantin 

Reprezentanții sunt aceiași care au fost și data trecută. Dar probabil că sunt 

profesorii care au ieșit la pensie și trebuiesc înlocuiți.  

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, mulțumim! Buletinele de vot s-au distribuit. Am o propunere pentru 

dumneavoastră, deoarece materialele au fost difuzate, sunt însușite, sunt 

cunoscute iar eu la începutul ședinței am citit fiecare proiect, sunteți de acord să 

prezint proiectul numai ca număr pentru operativitate?  

 

 Punctul nr.8-proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile 

pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2022-2023, 

care de asemenea are buletine de vot. Deci, vom merge la următorul. 

 

 Punctul nr.9-proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor care 

să facă parte din comisia de predare-primire a centrului de îngrijire și 

educație timpurie pentru copiii de 0-3 ani Castelul Fermecat, de la Consiliul 

General al Municipiului București – Direcția Generală de Asistență Socială 

a Municipiului București către Școala Gimnazială nr. 144. 

 Proiectul necesită și buletine de vot și avem și un amendament. Cunoașteți 

amendamentul, l-ați primit. Are cineva intervenții pentru amendament? 
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 Domnule Secretar, haideți să supunem la vot amendamentul nr. 

208616/24.08.2022 de la punctul nr. 9. 

 Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 20 voturi 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,  Șerban 

Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 5 abținere     

(Naciu Constantin-Vladimir, Laslo Mihail-Cristian, Dimitriu Alexandru-Paul, 

Roșca Iustinian, Ioniță George) amendamentul aferent punctului nr.9 a fost 

aprobat. 

Punctul nr.10- Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor care 

facă parte din comisia de predare-primire a centrului de îngrijire și educație 

timpurie pentru copiii de 0-3 ani Brândușa, de la Consiliul General al 

Municipiului București - Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București către Grădinița nr. 268. 

De asemenea avem și amendament la acest punct, avem și buletine de vot.    

Pentru amendamentul nr. 208614/24.08.2022 al proiectului nr.10 are cineva vreo 

intervenție? 

 Supunem la vot! 

 Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian)  și 6 abțineri (Iofciu Ion,  Naciu 

Constantin-Vladimir, Laslo Mihail-Cristian, Dimitriu Alexandru-Paul, Roșca 

Iustinian, Ioniță George) amendamentul aferent punctului nr.10 a fost 

aprobat. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 11 - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Sector 5 nr. 

100/04.08.2022 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al 
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Sectorului 5, a proiectului Elevi și profesori de nota 10 în Sectorul 5, ediția 

2022.  

Vă rog, comisia Buget finanțe și Comisia Educație? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avize favorabile.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Intervenții? Supunem la vot, domnul secretar.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? 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, 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 și Țigănuș 

Marian) și 1 abținere (Naciu Constantin Vladimir), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 12 - Proiect de hotărâre privind realizarea, în cadrul Școlii 

Gimnaziale nr. 126, în anul școlar 2022-2023, a proiectului educațional 

Abilități de viață independentă (AVI).  

Vă rog, comisia Buget finanțe și Comisia Educație? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avize favorabile.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Intervenții? Supunem la vot. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 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, 
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Lazarov Alexandru-Sebastian, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Naciu 

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

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Naciu Constantin Vladimir, Ștefănescu 

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

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Avem rezultatul votului secret de la Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind 

numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în 

calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2022-2023.  

 

La ora 11:10 se dă citire Procesului verbal al Comisie de Numărare a 

voturilor privind Proiectul de hotărâre privind numirea consilierilor locali din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din 

Sectorul 5, în anul școlar 2022-2023. 

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor încheiat astăzi, 

26.08.2022 

Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru desemnarea consilierilor locali în consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din 

Sectorul 5, în anul școlar 2022-2023. 

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

- Voturi pentru: 21; 

- Voturi nule: 1. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 13 - Proiect privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local 

Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București cu privire la 

achiziționarea terenului situat în București, strada Vistierilor nr. 29, Sector 5, 

având număr cadastral și Carte Funciară nr.  206347, cu destinația loc de 

joacă.  

Comisia buget, finanțe? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Intervenții? Supunem la vot. 
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 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, 

Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Naciu Constantin Vladimir, Ștefănescu 

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

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii din 

administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 5, a imobilului din șos. Viilor nr. 44-50 având 

număr Carte Funciară cu nr. 215825 proprietatea Primăriei Municipiului 

București, în vederea utilizării de către Complexul Multifuncțional ”Sf. 

Andrei”. Inițiator dl Viceprimar Burlacu Oleg.  

Comisia buget, finanțe? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Comisia Urbanism? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Aviz favorabil.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

La acest punct avem și un amendament. Doriți să vi-l susțineți, domnul 

viceprimar sau nu este cazul? Vrea cineva explicații? Dacă nu, supunem la vot... 

domnul Roșca, poftiți! 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Doar dacă colegii vor explicații, cu mare drag. Oricând.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vă supunem, în ședința anterioară, la rectificarea bugetului că sunt bucuros 

să aflu că au fost prevăzute în bugetul Sectorului 5 două sume aferente 

cheltuielilor pentru două creșe care urmează să se transfere de la capitală la noi. 

Un proiect U.S.R. din aprilie 2021. Tot în aprilie 2021, tot un proiect U.S.R. – 
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H.C.L. 90 din aprilie, prevede transferul imobilelor din Viilor 44 ... cererea de 

transfer a imobilelor  din Viilor 44 de la capitală la Sectorul 5. Surpriză! Astăzi, 

avem un proiect (nu este surpriză că ne-am obișnuit să plagiem proiecte, dar ok...), 

dar avem un proiect care cere același lucru. Avem unul valabil, dar mai facem 

încă unul stabilind și destinația către Sf. Andrei. Din experiența mea, de anul 

trecut... știu că inițiatorul proiectului, sau partidul care l-a trimis în consiliu dorea, 

anul trecut, să desființeze Complexul Sf. Andrei. Anul acesta... nu știu dacă îl 

coordonează, nu știu cum a picat la ruleta rusească în alianța sărăciei acest Sf. 

Andrei, dar văd că în condițiile în care nu avem niciun centru de zi pentru 

homeless, în acest sector, vrem să schimbăm destinația acestui singur centru, 

pentru Sf. Andrei. În condițiile în care, la punctul 2, astăzi, am votat ca centrul 

din Baltagul să devină centru multifuncțional, adică pentru Sf. Andrei, venim și 

cerem să schimbăm destinația. Să luăm un bun de la capitală, de la protecție 

socială și să-l ducem în servicii sanitare. Pentru? Aș vrea să știu un pic, nu de la 

politician opinia, ci de la D.G.A.S.P.C., de la reprezentanții executivului: care sunt 

beneficiile acestui transfer? Mulțumesc! Și dacă el este posibil?  Întreb...Trebuie 

abrogată cealaltă hotărâre, înainte să discutăm asta.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnul viceprimar. 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Intervenția este atât de halucinantă, de neînțeleasă. Eu nu am înțeles ce a 

vrut să transmită autorul.  

Prin urmare, stimați colegi, o să vă explic... nu o să-i răspund domnului 

consilier pentru că ceea ce susține este o aberație fără sens. Singurul lucru pe care 

vreau să vi-l spun este următorul: Sf. Andrei are, în domeniul de activitate, 

programe socio-medicale pentru cetățenii Sectorului 5. Ăsta este singurul scop 

pentru care mi-am permis să vă solicit votul pentru acest imobil.  

Mai mult decât atât colegii meu, domnul primar și domnul viceprimar 

Nicolaidis (sunt prezenți în sală) și vă pot confirma că acest spațiu a fost 

identificat, de mine, mergând pe jos, prin sector și căutând un asemenea spațiu. 

pe jos prin sector, pentru nevoile pentru care el este cerut primăriei capitalei. Nu 

există politică în acest sens. Le mulțumesc celor din executiv și mulțumesc 

colegilor, celor care vor susține, pentru că este un proiect social, numai pentru 

locuitorii sectorului 5. Orice altă intervenție, orice altă nebunie, a oricărui alt 

consilier care nu poate să înțeleagă că avem nevoie și de lucruri concrete, nu 

numai de niște aberații spuse la microfon, nu vom putea face performanță. 

Mulțumesc!  
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Doamna președinte, domnul primar, aș vrea să luați act de jignirile care se 

aduc la acest microfon. Din partea unui viceprimar. Vă rog să menționați asta în 

procesul-verbal și vă rog frumos, doamna președinte, să controlați sala.  

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Mai devreme nu m-ai jignit prin prostiile pe care le-ai spus? Acum ți-ai 

găsit să mă găsești pe mine? Mai devreme nu asta ai spus? Că politică, că 

nepolitică, nu știu ce... nu ți-e rușine un pic? Acum te-ai găsit jignit. Mai devreme 

nu erai jignit? Cu cât este mai mare dulapul cu atât face mai mult zgomot când 

cade.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul viceprimar, vă rog frumos! 

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

Domnul viceprimar, vă rog frumos să luați loc.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aș vrea să citesc din HCL 90/04.05.2021  privind solicitarea către Consiliul 

General al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 

5, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a 

imobilului situat în Șos. Viilor nr. 44-50. 

Art. 2 „Consiliul Local Sector 5 prin Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sectorului 5 va dezvolta în locația mai sus 

menționată servicii sociale în concordanță cu nevoile sociale identificate la 

nivelul comunității locale a Sectorului 5.”  

Spuneți-mi cu ce diferă? 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

N-ați înțeles absolut nimic, domnul consilier. Are alt obiectiv, tot în 

beneficiul cetățenilor. Este vorba de servicii medicale. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

O cerere de transfer, domnul viceprimar, nu poate... decât transferul. Asta 

este norma administrativă. O cerere de transfer are ca obiectiv transferul.  

Dl viceprimar Burlacu Oleg 
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Dacă ați fi avut bun simț să mă întrebați v-aș fi explicat, v-aș fi arătat și 

traseul pe care l-am parcurs pentru acest proiect. 

V-ați găsit să faceți mizerie și gargară pe un proiect care chiar vizează 

cetățenii. Chiar nu aveți altă treabă de făcut? Căutați alte mizerii, nu vă legați de 

mine.  Are atâtea proiecte de care poate să se agațe, de ăsta... 

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

Gata, vă rog frumos! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Rețin ultima replică a domnului. Deci, mai aveți câteva proiecte de copiat, 

domnilor de la P.N.L. 

Vă recomand să începeți, pentru că ne interesează de banul public, să 

copiați proiectul prin care am solicitat introducerea de G.P.S.-uri pe mașinile 

primăriei. Nu s-a implementat. Haideți, faceți dumneavoastră proiect. Vă dau voie 

să-l copiați. Și îl implementați.  

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Domnul consilier, ce treabă are sula cu prefectura? Vorbiți despre altceva 

acum.  

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

Gata! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bun! Aș vrea să întreb, secretarul general, dacă este posibilă emiterea unei 

noi hotărâri, peste cea veche. Fără ca aceea să fie abrogată.   

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Dacă citeați amendamentul ați fi văzut că asta vizează. Amendamentul 

vizează tocmai acest aspect: că se abrogă vechea hotărâre.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, domnul Agheorghiesei, mă scuzați.  

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Nu o să mă mai deplasez la microfon că am sonor puternic.  

Vreau să spun că această inițiativă pe care a făcut-o P.N.L.-ul, prin 

vicepreședintele Oleg este... în ceea ce privește...  

Vreau să scot în evidență că este o inițiativă foarte bună.  
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U.S.R.-ul este întotdeauna Gică-Contra în consiliul nostru. În asemenea 

condiții rog să susținem acest proiect al P.N.L.-ului.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumim, domnul Agheorghiesei! Supunem la vot amendamentul nt. 

209001/25.08.2022.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? 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, 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, Naciu Constantin Vladimir, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), amendamentul privind abrogarea 

H.C.L. Sector 5 nr. 90/04.05.2021 a fost aprobat.  

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

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Supunem la vot Punctul 14 Proiect de hotărâre privind solicitarea 

transmiterii din administrarea Consiliului General al Municipiului București 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, a imobilului din șos. Viilor 

nr. 44-50 având număr Carte Funciară cu nr. 215825 proprietatea Primăriei 

Municipiului București, în vederea utilizării de către Complexul 

Multifuncțional ”Sf. Andrei”.  – cu amendamentul aprobat.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Fac mențiunea că avem avize favorabile la comisiile de specialitate. 

Cine este pentru? 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, 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, 
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Roșca Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Naciu Constantin Vladimir, Ștefănescu 

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

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 15 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 5 nr.53/31.03.2021 privind constituirea comisiei cu personalul 

împuternicit, pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern 

nr.569/16.07.2020, care va participa la activitatea de predare – primire a 

imobilelor identificate cu nr. MFP159738 și nr. MFP159739, cu modificările și 

completările ulterioare. Pentru punctul 15 vor fi distribuite buletine de vot. 

La ora 11:25 se împart buletinele de vot pentru Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.53/31.03.2021 privind 

constituirea comisiei cu personalul împuternicit, pentru punerea în aplicare a 

Hotărârii de Guvern nr.569/16.07.2020, care va participa la activitatea de 

predare – primire a imobilelor identificate cu nr. MFP159738 și nr. MFP159739, 

cu modificările și completările ulterioare 

Vom trece la Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind modificarea 

Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și 

Funcționare și a Grilei de salarizare a Administrației Piețelor Sector 5.  

Avem rezultatul de la Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind numirea 

consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de 

membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din 

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în 

anul școlar 2022-2023. Poftiți, doamna Ștefănescu! 

La ora 11:26 se dă citire Procesului verbal al Comisie de Numărare a 

voturilor privind Proiectul de hotărâre privind numirea consilierilor locali din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru 

evaluarea și asigurarea calității educației din unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2022-2023. 

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor încheiat astăzi, 

26.08.2022 

Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local 

al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea 



29 
 

calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular 

din Sectorul 5, în anul școlar 2022-2023. 

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

- Voturi pentru: 23. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, 

Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Grilei 

de salarizare a Administrației Piețelor Sector 5. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor -  favorabile.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Intervenții? Domnul Dimitriu, vă rog frumos! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Stimați colegi consilieri, vă rog frumos să respingem acest proiect. Acest 

proiect este în totală contradicție cu ceea ce ar trebui noi să facem. Noi ar trebui 

să avem grijă de banul public și să nu-l folosim pentru sinecuri. Ar trebui să avem 

grijă de cetățenii pe care îi reprezentăm.  

În această situație, în care suntem, când banii sunt din ce în ce mai puțini, 

oamenii nu mai reușesc să-și rezolve problemele cu banii pe care îi au. Noi, 

consiliul local, dumneavoastră să propuneți înființarea unui nou post de Director 

Adjunct la Administrația Piețelor care va „păpa” 14 500 de lei/lună brut, mi se 

pare total aberant. 

Știu că ați făcut deal P.S.D.-P.N.L., știu că P.N.L. coordonează piețele, știu 

că vor să pună acolo pe cineva, dar este total anormal la Administrația Piețelor, 

care are 60 de oameni în subordine să aibă un Director General Adjunct, cu același 

salariu cu Directorul General, care să facă ce în plus?  

Vă rog frumos să îl respingem și să arătăm cetățenilor Sectorului 5 că ne 

pasă de ei și nu de activul de partid, și nu de sinecurile pe care vi le tot creați. Vă 

mulțumesc! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul viceprimar, vă rog! 
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Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Ne onorează atenția domnului consilier vizavi de modalitatea prin care 

apreciază cheltuirea banului public. Bănuiesc că dumnealui nu a reușit să parcurgă 

până la capăt proiectul și să înțeleagă că nu este afectat în niciun fel bugetul. În ce 

sens? În sensul în care... 

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

(Înregistrările video și audio nu redau conversația.) 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Asta odată.  

Și doi: nu se schimbă și nu se modifică anvelopa salarială. Deci, practic 

acest post nu creează în plus o încărcare a bugetului pe care o are această 

administrație.  

Prin urmare, stimați colegi, dat fiind faptul că pe proiectele pe care le avem 

în derulare vizavi de cei ce vom înțelege să le facem mai departe în piețe... 

intervenția executivului, cu sprijinul consiliului local, pe ceea ce urmează să 

facem, pentru că ați văzut foarte bine și știți foarte bine că piețele, sau marea 

majoritate a lor, la acest moment, sunt într-o stare destul de neacceptată pentru 

secolul XXI și pentru anul 2022. 

Prin urmare ne trebuie oameni care să poată fi implicați în procesul de 

reorganizare a acestor piețe. Știți foarte bine ele au reprezentat și reprezintă 

emblema Sectorului 5 și avem nevoie de ele.  

Încă o dată, pentru stimații mei colegi cârcotași și pentru locuitorii 

sectorului, nu se încarcă deloc bugetul. Rămânem în aceeași anvelopă. Nu sunt 60 

de oameni, sunt 34, dar ușor, ușor o să ajungem să înțelegem. Mulțumesc!  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul consilier Agheorghiesei, vă rog! 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Eu consider că s-a pornit o acțiunea din aceea de dragii noștri colegi de la 

U.S.R. și vreau să spun că bugetul Sectorului 5 nu este afectat absolut deloc din 

cauză că este bugetul propriu.  

Această Administrație a Piețelor, indiferent cum a fost votat... cât și 

directorul adjunct și directorul prim, în vechea organigramă, au fost aprobați așa, 

propun să rămână aceeași soluție.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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Mulțumim, domnul Agheorghiesei. Domnul Roșca... dumneavoastră ați 

solicitat.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Să înțeleg că sunteți de acord să rămână cum este acum, nu cum este în 

proiect. Nu? Am înțeles! Este ok.  

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Nu, cum este proiectul nou propus pentru că proiectul nou este la fel ca cel 

vechi.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Bun. Situația este în felul următor: să spui că nu este afectat bugetul 

Sectorului 5 este un adevăr parțial pentru că, într-adevăr vorbim despre surse 

proprii de venit de la Administrația Piețelor, dar asta nu înseamnă că banii ăia nu 

se duc pe apa sâmbetei pe un post nou.  

În loc să folosești cei 14 500 de lei brut pe care îi dai către un salariat, puteai 

foarte bine ca banii ăia să îi folosești pentru dezvoltarea piețelor, puteai să îi 

folosești pentru curățenie mai multă, puteai să îi folosești pe mai mulți muncitori 

necalificați care să îți zugrăvească mai mult; pe alte lucruri, dar în niciun caz pe 

un post de conducere care este clar o sinecură politică.  

Vă rog frumos, și revin asupra solicitării: bugetul este afectat că tot de banii 

Sectorului 5 vorbim, din moment ce sunt taxe pe care le plătesc cei care vin în 

piețe astfel încât să își desfășoare acolo activitatea. Banii ăia pot fi folosiți cu mai 

mult cap, nu pe sinecuri politice.  

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Acolo nu sunt taxe, sunt acte de comerț. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Roșca! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnul Iliescu este, cumva, în sală? 

Dl Iliescu Valentin 

Da, domnul consilier.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Cu dumneavoastră aș vrea să am o discuție.  

O întrebare: câte posturi vacante are Administrația Piețelor în acest 

moment? 

Dl Iliescu Valentin 
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Conform organigramei și statului de funcții sunt 68 de posturi și 34 sunt 

ocupate.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Deci, jumătate sunt vacante. 

 Întrebarea doi. Domnul Iliescu: un muncitor necalificat la Administrația 

Piețelor are salariul brut de 14 000 de lei?  

Dl Iliescu Valentin 

Răspunsul meu este: are salariul minim pe economie, iar posturile de 

muncitori sunt acoperite, domnul consilier. Nu avem nevoie de muncitori în plus. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am înțeles! Din nota de fundamentare, sau din proiectul hotărârii rezultă 

că un post de muncitor se transformă în postul de director adjunct. Corect? 

Dl Iliescu Valentin 

Nu! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Dar cum? Cum apare pe organigrama nou înființată? 

Dl Iliescu Valentin 

Se renunță la un post.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Se renunță la un post și se transformă în funcția de director adjunct.  

Dl Iliescu Valentin 

Nu se transformă. Nu avem cum să transformăm... 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnul Iliescu, câte piețe autorizate are Sectorul 5 în acest moment? 

Dl Iliescu Valentin 

Toate piețele din Sectorul 5 sunt în curs de autorizare, domnul consilier.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Deci, răspunsul corect este nicio piață autorizată, în acest moment.  

Dl Iliescu Valentin 
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Nu am spus asta.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Știu! 

Dl Iliescu Valentin 

Am spus că sunt în curs de autorizare, da? 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Eu v-am întrebat câte sunt autorizate.  

Dl Iliescu Valentin 

V-am răspuns, domnul consilier. Ca și în ședința trecută, vă răspund același 

lucru.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu-i problemă, știu. Consecvența în a omite să spunem adevărul este 

specifică.  

Dragilor, de fapt ce ne spune acest proiect? Că nu se modifică bugetul? Nu! 

Avem o anvelopă salarială care se calculează la 68 de posturi. Din această 

anvelopă se extrag 14 000 și se duc către un director adjunct care, probabil, se va 

ocupa de zero piețe.  

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Domnul Roșca, vorbim foarte mult. Din venituri proprii! 

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

Domnul Agheorghiesei, vă rog frumos! 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Dar îl ascultăm prea mult. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnul Agheorghiesei, eu nu v-am întrerupt când v-ați lăudat fiica care 

lucrează la direcția de învățământ. Nu v-am întrerupt și nu v-am spus că sunteți 

incompatibili cu acest detaliu. V-am lăsat, din bun simț pentru vârstă.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Să revenim la Punctul 16.  

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Realitatea este că 14 000 din anvelopa salarială se duc către o funcție de 

director adjunct în care va fi plasat un om foarte gospodar pentru acest sector. 

Mulțumesc! 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Mulțumim și noi! Haideți să supunem... da, domnul Agheorghiesei, ziceți! 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Părerea mea este că se pune.. nu știu ce a pățit astăzi domnul Roșca și 

colegii de la USR, dar toate proiectele care au fost supuse (și la învățământ), au 

fost cu abținere.  

Eu propun să trecem la vot.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Să supunem la vot punctul 16- Proiect de hotărâre privind modificarea 

Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și 

Funcționare și a Grilei de salarizare a Administrației Piețelor Sector 5. 

 

 Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 20 voturi 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,  Șerban 

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

împotrivă (Naciu Constantin-Vladimir) și 4 abțineri (Laslo Mihail-Cristian, 

Dimitriu Alexandru-Paul, Roșca Iustinian, Ioniță George) proiectul de hotărâre 

a fost adoptat.                 

Doamna Ștefănescu aveți rezultatul la numărarea voturilor pentru punctul 

9. 

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

 Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru desemnarea membrilor comisiei de predare primire a 

centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copiii de 0-3 ani Castelul 

Fermecat, de la Consiliul General al Municipiului București – Direcția Generală 

de Asistență Socială a Municipiului București către Școala Gimnazială nr. 144. 



35 
 

          În urma centralizării și numărării buletinelor de vot s-a constatat următorul 

rezultat: voturi pentru 23. 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Acesta a fost rezultatul pentru punctul nr. 9. Acum pentru punctul nr.10. 

 Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru desemnarea membrilor care facă parte din comisia de 

predare-primire a centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copiii de 0-3 

ani Brândușa, de la Consiliul General al Municipiului București - Direcția 

Generală de Asistență Socială a Municipiului București către Grădinița nr. 268. 

În urma centralizării și numărării buletinelor de vot s-a constatat următorul 

rezultat: voturi pentru 23. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Da, și proiectul numărul 10 a fost validat. 

Mergem mai departe cu punctul nr.17- proiect de hotărâre privind 

acordarea sprijinului financiar pentru MĂNĂSTIREA ANTIM – Paraclisul 

Sfinții Haralambie, Athanasie, Clement și Visarion, în anul 2022. 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor - favorabile. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Avem intervenții? Nu. Supunem la vot proiectul. 

 

 Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 25 voturi 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,  Șerban 

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

Constantin-Vladimir, Laslo Mihail-Cristian, Dimitriu Alexandru-Paul, Roșca 

Iustinian, Ioniță George) proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 

Punctul nr. 18-Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului 

financiar pentru CAPELA ORTODOXĂ SF.M.MC. IGNATIE TEOFORUL 
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și SF. CUV. FILARET CEL MILOSTIV – Institutul de Pneumoftiziologie 

Marius Nasta, în anul 2022. 

 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor -  favorabile. 

 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Avizul Comisiei -  favorabil. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Avem intervenții? Nu. Supunem la vot proiectul. 

 Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 25 voturi 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,  Șerban 

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

Constantin-Vladimir, Laslo Mihail-Cristian, Dimitriu Alexandru-Paul, Roșca 

Iustinian, Ioniță George) proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul nr.19- Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului 

financiar pentru CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI, în anul 2022.  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor -  favorabile. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Avem intervenții? Nu. Supunem la vot proiectul. 

 Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Cu 25 voturi 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,  Șerban 
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Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian, Naciu 

Constantin-Vladimir, Laslo Mihail-Cristian, Dimitriu Alexandru-Paul, Roșca 

Iustinian, Ioniță George) proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Punctul nr.20-Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului 

financiar pentru PAROHIA SFÂNTULUI ILIE - GORGANI, în anul 2022  

 Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor -  favorabile. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Avem intervenții? Supunem la vot proiectul. 

 Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Laslo Mihail-Cristian, Dimitriu Alexandru-Paul, Roșca 

Iustinian, Ioniță George) proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

  Pentru punctul 15 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr.53/31.03.2021 privind constituirea comisiei cu 

personalul împuternicit, pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern 

nr.569/16.07.2020, care va participa la activitatea de predare – primire a 

imobilelor identificate cu nr. MFP159738 și nr. MFP159739, cu modificările și 

completările ulterioare. 

   Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărătoarea 

buletinelor de vot pentru stabilirea componenței comisiei împuternicită să participe 

la activitatea de predare–primire a imobilelor identificate cu nr. MFP159738 și nr. 

MFP159739, amplasate în strada Antiaeriană nr. 6, fost  nr.38, respectiv în 

Prelungirea Ghencea nr.3-5 pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern 

nr.569/16.07.2020. 

          În urma centralizării și numărării buletinelor de vot s-a constatat următorul 

rezultat: voturi pentru 23. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 



38 
 

Punctul nr. 21-Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului 

financiar pentru Biserica Sfântul Elefterie Vechi – Str. Sf. Elefterie nr. 15 B, 

Sector 5 București, în anul 2022. 

  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor -  favorabile. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Avem intervenții? Nu. Supunem la vot proiectul. 

 Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Laslo Mihail-Cristian, Dimitriu Alexandru-Paul, Roșca 

Iustinian, Ioniță George) proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul nr.22 - Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului 

financiar pentru Biserica Adventistă de Ziua a șaptea – Bellu, în anul 2022. 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor -  favorabile. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Avem intervenții? Nu. Supunem la vot proiectul. 

 Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Laslo Mihail-Cristian, Dimitriu Alexandru-Paul, Roșca 

Iustinian, Ioniță George) proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul 23-proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar 

pentru PAROHIA BARIERA RAHOVA, în anul 2022. 
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Comisiile? 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Avize  favorabile. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Supunem la vot. 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Laslo Mihail-Cristian, Dimitriu Alexandru-Paul, Roșca 

Iustinian, Ioniță George) proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi, supunem atenției 

dumneavoastră lista suplimentară. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Punctul nr.1-suplimentar- proiect de hotărâre privind solicitarea către 

Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea 

Consiliului Local Sector 5 a străzii Drăgan Nicolae fostă Nicolae Drăganu, 

vecinătate de început din Șoseaua Giurgiului și vecinătate de sfârșit Strada 

Cristea Ionescu, aflată în administrarea Administrației Străzilor. 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Avizul Comisiilor -  favorabile. 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Intervenții? Supunem la vot proiectul. 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Laslo Mihail-Cristian, Dimitriu Alexandru-Paul, Roșca 

Iustinian, Ioniță George) proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Dna președinte de ședință Găină Maria 
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Punctul nr.2 suplimentar-proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea HCL Sector 5 nr. 08/21.02.2022 privind aprobarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu 

personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul 

școlar 2022-2023, modificată prin HCL Sector 5 nr. 26/07.04.2022. 

Comisia Educație Tineret și sport? 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Aviz favorabil. 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

 Intervenții? Supunem la vot proiectul. 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

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

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

Constantin-Vladimir, Laslo Mihail-Cristian, Dimitriu Alexandru-Paul, Roșca 

Iustinian, Ioniță George) proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Acestea au fost proiectele de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de 

astăzi... 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Eu îmi cer scuze că am uitat să spun, creșa care a fost repartizată la 

Grădinița nr.268, trebuie să luăm măsuri pentru intervenție la nivel de capitală, la 

nivel mai mare, la Guvern, să se repartizeze o mașină izotermă cu toate dotările, 

să transportăm mâncare de la Grădinița nr.268 unde va fi gătită, la creșă.  

 

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

De unde să se repartizeze mașina izotermă? 

 

 Dl consilier Agheorghiesei Emil 

De la Guvern, de la Primăria Generală. 

 

 Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

Veți primi răspunsul imediat. 

Dna director Nedelcu Roxana 
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Știm situația, s-a discutat cu Colegiul Economic Viilor, au mașină de 

transport și vom face un parteneriat între grădiniță și Colegiul Viilor, mașină 

autorizată, cu toate autorizațiile, deci, rezolvăm. 

 Dna președinte de ședință Găină Maria 

Acestea au fost proiectele, mulțumim de participare! 

Lucrările ședinței au fost închise la ora 1142. 

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

MĂNUC FLORIN 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ȚIGĂNUȘ MARIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


