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PROCES VERBAL 

           al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5                                 

din data de 11.11.2022 

         

  

 Ședința a fost convocată de Primarul Interimar al Sectorului 5 prin 

Dispoziția înregistrată cu nr. 3758/04.11.2022. 

Lucrările ședinței încep la ora 1211.  

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

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

Din partea executivului, au participat domnul Primar Interimar –Melnic 

Constantin-Ion și domnul Secretar General – Mănuc Florin. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bună ziua, stimați colegi! În conformitate cu Dispoziția Primarului 

Interimar al Sectorului 5, domnul Melnic Constantin-Ion, nr. 3758/04.11.2022, a 

fost convocat Consiliul Local al Sectorului 5. Am rugămintea, domnul secretar 

general să faceți apelul.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Bună ziua!  

1. Agheorghiesei Emil -absent 

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 –absent 

9. Găină Maria – prezentă  

10. Gorneanu Mihaela – prezentă  

11. Ilie Cătălin-Andrei – absent 

12. Iofciu Ion – prezent 

13. Ioniță George – prezent   

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent 

15. Matei Ion – prezent  

16. Mălăelea Daniel – prezent 

17. Melnic Constantin-Ion – prezent 

18. Naciu Constantin-Vladimir – prezent-on line 
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19. Nicolaidis Mircea-Horațiu – absent 

20. Ploscaru George-Alexandru – prezent 

21. Pop Claudia Ramona -prezent 

22. Roșca Iustinian – prezent 

23. Șerban Andrei-Bogdan – prezent 

24. Ștefănescu Georgiana-Raluca – prezentă 

25. Țigănuș Marian – prezent 

                        26. Zamfirescu Leonard-Niculae – prezent 

           La ora 12 13 intră în sală domnul consilier Ilie Cătălin Andrei. 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Domnul Ilie Cătălin Andrei a venit și dânsul. 

Sunt prezenți 23 de consilieri.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cine lipsește? 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Domnul Agheorghiesei, domnul Nicolaidis și Domnul Ducuță. 

La ora 12 14 intră în sală domnul viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

A apărut  și domnul Nicolaidis. Prezenți 24 de consilieri. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Fiind prezenți 24 de consilieri, ședința este statutar constituită. Dau citire 

proiectului ordinii de zi așa cum va fost transmisă:  

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

06.10.2022; 

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

Local Sector 5 din data de 14.10.2022; 

3. Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului  de către domnul Matei 

George, supleant pe l ista Partidului Social Democrat; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III – 

2022; 

5. 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. 

07/21.02.2022 cu modificările și completările ulterioare; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. 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, cu modificările și 

completările ulterioare; 



3 
 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor 

acordate elevilor din învățământul preuniversitar din Sectorul 5, în anul școlar 

2022-2023; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 5 nr. 99/04.08.2022, cu modificări ulterioare, 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; 

9. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei care să negocieze cu 

reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile pentru asigurarea 

funcționării integrale a Școlii Gimnaziale nr. 280 în incinta imobilului din 

București, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 5, Sector 5; 

10. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 

București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector  5 a străzii 

Drumul Cooperativei, având Carte Funciară cu nr. 235859, aflată în 

administrarea Administrației Străzilor; 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de 

cult din Sectorul 5 (PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI - 

GHENCEA), în anul 2022; 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de 

cult din Sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTUL ILIE - GHENCEA), în anul 2022; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 06/26.01.2019 privind aprobarea demarării și depunerii proiectului 

„O primărie mai aproape de oameni la doar un click distanță” pentru obținerea 

finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă, POCA/470/2/1; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 07/23.01.2019 privind aprobarea proiectului „#FAPTE – 

Regenerare Urbană Amurgului”, în vederea finanțării acestuia prin 

intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 292/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și 

sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la 

Grădinița nr. 54, Grădinița nr. 34 și Grădinița nr. 245”, în vederea vederea 

finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu 

modificările și completările ulterioare; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 293/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și 

sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la 

Grădinița nr. 53, Școala Gimnazială cu Grădinița nr. 144 și Grădinița nr. 169 



4 
 

Paradisul Verde”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 295/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și 

sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare clase antepreșcolari la 

Grădinița Electromagnetica”, în vederea finanțării acestuia prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 296/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și 

sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu 

grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru 

Moțoc”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020; 

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 114/18.06.2020 privind aprobarea proiectului „Avdives, Khetanes”, 

în vederea finanțării acesteia prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare 

Socială, cu modificările și completările ulterioare; 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 6 al Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 119/17.06.2021 privind aprobarea proiectului „Întărirea capacității 

administrative, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție, la 

nivelul Sectorului 5 al Municipiului București”, în vederea finanțării acesteia 

prin Programul Operațional Capacitate Administrativă; 

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 6/31.01.2022 privind demararea, depunerea, implementarea și 

sustenabilitatea proiectului „Administrație inteligentă în contextul 

digitalizării”, în vederea finanțării acesteia prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă; 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 5 nr. 64/10.04.2018 cu modificările și completările 

ulterioare, în vederea realizării obiectivului  de investiții ”Continuare Lucrări – 

Reabilitare corp clădire Grădinița nr. 269, modificare de temă și finalizare 

lucrări, Sector 5, București”; 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei   la H.C.L. Sector 5 nr. 

64/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiective de investiții ”Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preșcolar)”, pentru 

obiectivul de investiții ”Lucrări de reabilitare și consolidare Grădinița nr. 242 

str. Tufișului nr. 8, Sector 5, București”; 



5 
 

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei   la H.C.L. Sector 5 nr. 

70/16.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiective de investiții ”Reabilitare, consolidare, , extindere  a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații și 

reabilitare corp clădire Școala Gimnazială Grigore Tocilescu, str. G. Tocilescu 

nr.20, Sector 5, București”; 

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. Sector 5 nr. 

112/31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații și reabilitare Școala Gimnazială 

nr. 150 – corpurile C1, C2 și C3, din B-dul Eroii Sanitari  nr. 29-31 Sector 5, 

București”; 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 5 nr. 132/26.06.2018 cu modificările și completările 

ulterioare, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare și 

consolidare corp clădire Grădinița nr. 244 Sector 5, București”; 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 5 nr. 162/25.07.2018 cu modificările și completările 

ulterioare, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Reabilitarea clădirii 

Școlii nr. 135 cu extindere săli de clasă, Sector 5, București”; 

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local  Sector 5 nr. 145/30.07.2020 privind aprobarea actualizării 

indicatorilor tehnico-economici, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru obiectivul de investiții ”Reparații și extindere clădire Grădinița nr. 55 – 

Floarea Soarelui, Sector 5, București”; 

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei  la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 5 nr. 68/27.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza studiu de fezabilitate și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 

în vederea creșterii performanței energetice pentru 42 blocuri de locuințe de pe 

raza Sectorului 5 al Municipiului București; 

30. Proiect de hotărâre privind schimbarea formei juridice a societății 

AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. București în societate cu răspundere 

limitată, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.R.L., având ca 

asociat unic Consiliul Local Sector 5; 

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului Multifuncțional 

„Sf. Andrei” – Sector 5; 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare, a Organigramei, a Statului de funcții și a Grilei de salarizare a 

Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”; 
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33. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 31/07.04.2022 

privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale al Centrului Cultural 

și Tineret „Ștefan Iordache” pentru anul 2022; 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare, a serviciului social cu cazare Centrul de Tip Respiro pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități ; 

35. Proiect de hotărâre privind închiderea Adăpostului de Zi și de Noapte pentru 

Copiii Străzii și aprobarea demolării imobilului care funcționează Centrul de 

Primire în Regim de Urgență în „Cireșarii II”, situat în Sectorul 5, Prel. 

Ferentari nr. 72-74, aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5; 

36. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 5; 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în comodat a spațiilor din 

B-dul  George Coșbuc nr. 36-38 deținute de către ECONOMAT SECTOR 5 

SRL CĂTRE Direcția de Evidență a Persoanelor și Complexul Multifuncțional 

,,Sfântul Andrei”. 

38. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului 

Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.; 

Discuții. 

La ora 1215 au intrat în sală și domnii consilieri Agheorghiesei Emil și 

Ducuță Alexandru. Prezenți 26 de consilieri. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Acesta  a fost proiectul ordinii de zi. Avem  și lista suplimentară căreia îi 

dau citire: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile  

interne în valoare de până la 138.500.000 lei, în vederea preluării prin refinanțare a 

creditului contractat de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. de la 

Raiffeisen Bank S.A. (contract de credit nr. 0005/2020/09.04.2020, cu modificările și 

completările ulterioare) și garantat parțial de către Sectorul 5 al Municipiului București, 

precum și pentru realizarea investițiilor publice de interes local; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile  

interne în valoare de până la 297.000.000 lei;  

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării Proiectului 

”Șanse egale – acces la educație”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor echipamente și utilaje 

necesare pentru asigurarea serviciilor de salubrizare de la S.C. Amenajare 

Edilitară S5 S.A; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Mobilitate verde 

in Sectorul 5 al Municipiului București - puncte de încărcare vehicule electrice”, în 
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cadrul apelului de proiecte reglementat prin Ordinul nr. 2.595 din 03 octombrie 

2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind dezvoltarea 

infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug -in în 

localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală prin 

Administrația Fondului pentru Mediu. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Acestea au fost proiectul ordinii de zi și ordinea de zi suplimentară. La 

solicitarea domnului primar, dat fiind faptul că în sală se găsește consultantul 

financiar, nu?...Domnul primar propune ca punctul 4 de pe ordinea de zi 

suplimentară, punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară și punctul 2 de pe ordinea 

de zi suplimentară să fie trecute ca punctul 4 al ordinii de zi, respectiv 5 și 

respectiv 6, după care celelalte puncte cu numerotarea adecvată. Propun spre 

aprobare aceste modificări și rog pe secretarul general să ceară votul consilierilor 

locali. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Trebuie să fac precizarea că între timp suntem 26 de consilieri, s-au alăturat 

domnul consilier Agheorghiesei și domnul consilier Ducuță. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supuneți la vot ordinea de zi. 

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, 

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

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

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 a fost aprobată. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supunem la vot  și ordinea de zi suplimentară, pentru că sunt legate una de 

alta. 

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, 

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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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 suplimentară a fost aprobată. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supunem la vot propunerea domnului primar. Se vrea ca punctul 4 să fie 

punctul 4 din ordinea de zi 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Îmi permit o recomandare. Haideți să votăm întâi ordinea de zi 

suplimentară, apoi ordinea de zi. E simplu. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

         Ce anume? Se inversează și punctele de pe ordinea de zi suplimentară. Se 

vrea ca punctul 4 să fie punctul 4 din ordinea de zi suplimentară, nu punctul 1.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

         Motivul invocat ….23,30 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Supuneți la vot ordinea de zi suplimentară, apoi ordinea de zi curentă.  Dați 

peste cap toate numerotările. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

         Nu, facem o renumerotare. Care este problema? Supuneți la vot, vă rog! 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

         Cine este pentru propunerea domnului primar? Împotrivă? Abțineri? 

         Cu 21 de 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, 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), propunerea domnului 

primar a fost aprobată. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Încă o dată repet, punctul 4 al ordinii de zi va fi: ,,Proiect de hotărâre 

privind aprobarea achiziționării unor echipamente și utilaje necesare pentru 

asigurarea serviciilor de salubrizare de la S.C. Amenajare Edilitară S5 S.A.”, 

punctul 5… 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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De la Comisie am dat pe punctul 4 aviz. Un singur aviz. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

      Haideți domnul consilier, că acestea sunt doar formalități. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

     Normal că este o joacă dacă ai majoritatea. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

      Nu este vorba de joacă, este o chestie normală. Fac parte dintr-un singur 

corp, ideea respectivă. Și eu am aflat acum. Punctul 4 am zis, punctul 1 de pe 

lista suplimentară devine punctul 5, punctul 2 de pe lista suplimentară devine 

punctul 6, iar punctul 5 devine punctul 7 și așa mai departe. Trecem la ordinea 

de zi. Punctul 1, dacă sunt de făcut completări la punctul 1 al ordinii de zi. Înainte 

de a trece, rămâne valabil votul pe care l-am dat în ședința trecută referitor la 

timpii acordați pentru 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Unde aveți cronometrul? 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Uitați-l aici. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

          Săptămâna trecută ne-ați păcălit. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

           Nu v-am păcălit. Cu cât v-am păcălit domnul Dimitriu? 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

         Cu 30 de secunde. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

        Aveți un minut de la mine în plus. Sunt generos. Punctul 1 al ordinii de zi-

Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 

06.10.2022. Dacă sunt de făcut completări? Nu? Supuneți la vot domnul secretar 

general. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

  Cu 26 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, Matei Ion, 

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

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

Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian 
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și Zamfirescu Leonard-Niculae), procesul verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 06.10.2022 a fost aprobat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Punctul 2 al ordinii de zi: Procesul verbal al ședinței extraordinare, 

convocată de îndată, a Consiliului Local Sector 5 din data de 14.10.2022.  

Supuneți la vot domnul secretar general. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

    Cu 26 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, Matei Ion, 

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

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

Iustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian 

și Zamfirescu Leonard-Niculae), procesul verbal al ședinței extraordinare, 

convocată de îndată, a Consiliului Local Sector 5 din data de 14.10.2022 a 

fost aprobat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Trecem la Punctul 3- Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului  

de către domnul Matei George, supleant pe lista Partidului Social Democrat. 

Vă rugăm. 

Domnul Matei George depune jurământul așa cum este prevăzut în Codul 

Administrativ. Din acest moment în ședință sunt 27 de consilieri din totalul de 27. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Felicitări domnul consilier! 

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

achiziționării unor echipamente și utilaje necesare pentru asigurarea serviciilor 

de salubrizare de la S.C. Amenajare Edilitară S5 S.A. Dacă sunt întrebări? Avem 

Amendament la acest punct. Îl rog pe domnul consilier Dimitriu să susțină 

Amendamentul. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

          Stimați colegi, vă propun să introducem un nou articol 4, iar fostul articol 

4 să devină articolul 5, iar articolul nou să aibă următoarea componență : 

,,obligația de plată a prețului final ce va fi stabilit bunurilor de  din Anexa 1, nu 

se va stinge prin plată  ci prin compensare, cesiune de contract de credit sau altă 

modalitate juridică ce nu presupune plata efectivă a unei sume de bani”. Motivul 

pentru care am făcut această propunere de Amendament și de modificare a HCL 
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este următoarea: Societatea A.E.S. are de dat bani către Raiffeisen, în momentul 

în care aceste bunuri vor fi cedate către consiliul local, către UAT Sector 5, UAT 

Sector 5 va avea de dat aceste sume de bani, cred că este mai bine să ne asigurăm, 

pentru că noi nu știm ce face puterea executivă în momentul în care pune în 

executare o hotărâre de consiliu, să ne asigurăm că nu va plăti consiliul local nicio 

sumă de bani către A.E.S., pentru că această societate este un sac fără fund și va 

prelua în cel mai bun caz creditul pe care îl are de dat la Raiffeisen. Vă mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

  Rog pe domnul director Sălăvăstru dacă… să-și spună opinia referitoare 

la   acest Amendament, fiind de specialitate. 

Dl director Sălăvăstru Valerian 

      Hotărârea propusă menționează la articolul 3: ,,Achiziționarea 

echipamentelor și utilajelor se va face în conformitate cu prevederile legale 

aplicabile”, adică permitem executivului să găsească cea mai precisă formă legală 

după această hotărâre. Doi: domnul consilier spune ca să nu fie abuz la primărie, 

toate documentele o să fie publice, nu există nicio formă… 

Dl consilier Roșca Iustinian 

          Noi nu avem nimic împotrivă, că sigur nu facem un act ilegal. 

Dl director Sălăvăstru Valerian 

Suntem oameni responsabili și nu facem fapte ilegale, exact. În al doilea 

rând, am scris în Raportul de Specialitate, am spus deja, că nu plătește Sectorul 5 

niciun ban decât… 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Trebuie scris și în hotărâre, de ce în raportul de specialitate, nu înțeleg care 

este problema. 

Dl director Sălăvăstru Valerian 

           Eu zic că este cuprinzător proiectul de hotărâre…   include și varianta 

domnului consilier. Eu zic că este acoperitoare. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

         Excludeți să se facă plata către A.E.S., asta îmi spuneți? 

Dl director Sălăvăstru Valerian 

         În Raportul de specialitate… 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

    Raportul de specialitate nu produce efecte decât …Domnule director, după 

ce adoptăm o hotărâre de consiliu local, mai produce efecte raportul de 

specialitate? Răspunsul este: categoric, nu! Actul administrativ adoptat este 

hotărârea care este votată. Prin urmare, dacă dumneavoastră ați spus că oricum nu 
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vreți să faceți plata, de ce vă ascundeți și nu punem exact în hotărârea de consiliu 

că nu se va face nicio plată? Pentru că, dacă dumneavoastră vă opuneți, înseamnă 

că vă gândiți că poate niște sume le-ați plăti, ceea ce eu sunt total în dezacord cu 

această modalitate de a pune problema pentru că v-am spus: A.E.S. este un sac 

fără fund, iar banii contribuabililor nu trebuie să mai intre acolo în mod 

nejustificat. Este foarte simplu: iei bunurile, iei și creditul, se închid ambele și 

activul și pasivul de la A.E.S. și s-a închis povestea. Lucrul pe care l-am discutat, 

pentru că am înțeles că se dorește o colaborare,  inclusiv cu city managerul care a 

spus că este o idee bună, să înțeleg că acum nu mai este o idee bună. Urmează să 

stabilim. Mulțumesc! 

Dl director Sălăvăstru Valerian 

 Efect juridic are și după adoptarea hotărârii de consiliu …raportul de 

specialitate este împreună cu toate actele și efect juridic are și ce declarăm noi 

aici. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Asta este opinia noastră. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

    Alte intervenții? Vă rog, domnul Bîrsan! 

Dl consilier Mihai Bîrsan 

    Doresc să știu dacă există o înțelegere și cu Raiffeisen, noi, din ce știm, am 

mai discutat această problemă la început de mandat. Au fost și cei de la Raiffeisen  

în sală și vorbeau de reziliere de contract, ceva… 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

   Este domnul de la Raiffeisen aici…sau consilierul…Avenit. 

Dl director Sălăvăstru Valerian 

Noi discutăm, acum, la hotărârea asta doar de preluarea utilajelor. La 

hotărârea următoare este și consultantul aici, atunci vorbim și despre Raiffeisen.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Supuneți la vot domnul secretar Amendamentul domnului 

consilier Dimitriu. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

  Cine este pentru Amendamentul domnului consilier Dimitriu? Împotrivă? 

Abțineri? 

                 Cu 6 voturi pentru (Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo 

Mihail-Cristian, Naciu Constantin Vladimir, Roșca Iustinian și Agheorghiesei 

Emil), 3 voturi împotrivă (Matei George, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban 

Andrei-Bogdan) și 18 abțineri (Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Cardaș Daniel 
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Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, 

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

Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Pop 

Claudia Ramona, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu 

Leonard-Niculae), Amendamentul domnului consilier Dimitriu Alexandru-

Paul nu a fost aprobat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supuneți la vot proiectului de hotărâre. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

În primul rând fac precizarea că avem aviz favorabil atât de la Comisia 1 

cât și de la Comisia 2. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Îmi cer scuze, eu trebuia să vă cer lucrul acesta. Nu se va mai repeta. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Nu este problemă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

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

Ion, Matei Ion, Matei George, 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 (Dimitriu Alexandru-Paul, 

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

Iustinian), proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor 

echipamente și utilaje necesare pentru asigurarea serviciilor de salubrizare de 

la S.C. Amenajare Edilitară S5 S.A. a fost adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 5 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 

138.500.000 lei, în vederea preluării prin refinanțare a creditului contractat de 

către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. de la Raiffeisen Bank S.A. 

(contract de credit nr. 0005/2020/09.04.2020, cu modificările și completările 

ulterioare) și garantat parțial de către Sectorul 5 al Municipiului București, 

precum și pentru realizarea investițiilor publice de interes local. Dacă sunt de 

făcut interpelări cu privire la asta? Domnul Tudorancea, vă rog! Dați câteva 

explicații consiliului ca să voteze în cunoștință de cauză. 

Dl director Sălăvăstru Valerian 
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Față de solicitarea domnilor consilieri U.S.R., de a veni un reprezentant al 

băncii, noi am adus consultantul primăriei care a făcut întreaga strategie, mai ales 

că Raiffeisen poate fi viitorul nostru partener sau nu poate fi. De aceea am invitat 

un consultant. 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Bună ziua! Vă mulțumesc frumos pentru invitație, dacă înțeleg întrebarea 

este: de ce facem structura în această formulă 138.500.000 lei, corect? 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Care este oportunitatea acestui transfer… 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

De ce stingem datoria A.E.S-ului și o preluăm, noi, pe primărie. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Cât garanta primăria în forma veche și cât garantează primăria în formă 

nouă? 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

În forma veche, primăria garanta 38,5 milioane lei din 42, dacă îmi aduc 

aminte. În momentul de față tot această sumă este tot de 38, 5, care face preluarea 

acelei garanții pe primărie pentru a putea face transferul acelor utilaje către 

compania care administrează de fapt acele echipamente, le utilizează. Nu facem 

altceva decât a muta utilajele în proprietatea noastră, ca după aceea să  putem să 

le punem la dispoziție și în felul acesta facem, ce? Degrevăm A.E.S., dând 

posibilitatea ca A.E.S. să se poată finanța eventual în piață sau să-și coordoneze 

activitatea degrevată de acele costuri. În același timp…Continui?  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Da. Vă ascult. 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

În același timp primăria să poată să pună la dispoziție acele utilaje și în felul 

acesta să nu mai fie nevoită să plătească un tarif, odată chiria percepută anterior, 

care chiria respectivă, presupunea ce? Un cost al împrumutului, care se plătea 

deja, un TVA și o marjă comercială aferentă unei companii. Propriu zis nu se 

făcea altceva decât o optimizare. S-a făcut o evaluare a acelor bunuri, 

independentă.  La valoarea respectivă s-a stabilit de către conducerea primăriei că 

este dispusă să plătească o sumă inferioară față de cea mai mică valoare estimată 

de evaluator. Mai mult decât atât, intrând în concurență egală cu valoarea garanției 

emise. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 
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Am și eu o întrebare, vă rog frumos, dacă îmi permiteți? Care este motivul 

pentru care nu avem un raport sau confirmarea faptului că Raiffeisen nu este de 

acord cu… acestor bunuri, că dacă este cum spuneți dumneavoastră și ele sunt 

garantate în favoarea Raiffeisen, deci există contract de ipotecă pentru acest 

împrumut, ca să le muți trebuie să ai un acord al Raiffeisen. Și rațiunea pentru 

care noi am solicitat ca Raiffeisen să fie prezentă aici să știm și noi dacă este de 

acord, dacă nu cumva adoptăm o hotărâre și o adoptăm la comandă, a fost exact 

acest lucru, pentru că la materialele de ședință nu există un pre-acord o discuție, 

o pre-negociere, o negociere în care Raiffeisen să spună: eu sunt de acord cu 

măsura pe care o propuneți voi, suntem de acord ca bunurile să treacă  de la omul 

pe care îl creditam către voi și voi să preluați creditul sau voi să plătiți și așa mai 

departe. Noi nu avem aceste lucruri. Prin urmare adoptăm o hotărâre de consiliu 

local fără să știm dacă banca este de acord, degeaba? Sau adoptăm știind că banca 

este de acord. 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

O întrebare simplă, dacă îmi permiteți. Ce îmi doresc eu pentru primărie? 

Să pot să am atuurile unei negocieri. De ce trebuie să cer voie băncii, să fac ce? 

Ce vreau eu? 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Asta este problema că nu putem să facem ce vrem noi atâta timp cât ele sunt 

ipotecate, stimate domn. Cred că știți foarte bine acest lucru că sunteți specialist. 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

În primul și în primul rând acele bunuri au fost achiziționate și au fost 

garantate cu veniturile primăriei. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Haideți să o luăm așa: sunt ipotecate în favoarea Raiffeisen, bunurile? 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Și ce nu se poate ridica ipoteca? 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Cu acordul băncii. 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Dacă eu îți dau banii înapoi… 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Stați puțin. Vorbim acum despre faptul că o să se plătească?  Din ce fonduri 

se plătește? Stați puțin. Acum înseamnă că fie dumneavoastră ne duceți în eroare.  

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Nu vă induc în eroare cu nimic. 
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Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Lăsați-mă să merg până la capăt. Mai devreme mi s-a spus: stai liniștit că 

în raport scrie foarte clar că nu o să fie nicio plată. Acum dumneavoastră spuneți: 

da ce se întâmplă dacă se face plata? 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Pot să-mi termin ideea? 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Nu puteți pentru că vreau să mă convingeți. Nu vreau să vorbiți pe lângă 

subiect. Și atunci întrebarea mea clară este următoarea: sunt ipotecate?   

Răspundeți-mi da sau nu? 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Dacă echipamentele respective sunt ipotecate, se va scoate ipoteca de pe 

ele. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Cum? Care este procedeul juridic prin care se scoate ipoteca de pe ele? 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Îmi cer mii de scuze, în privința aspectelor juridice, dacă vreți, îl putem 

aduce pe avocatul care a făcut toate lucrurile acestea. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Nu este o chestiune de aspect juridic. Sunteți consultant și dumneavoastră 

ați consultat primăria să facă o anumită tranzacție. În momentul în care eu am 

pus o întrebare foarte clară și anume este vorba despre o plată la mijloc? Mi s -a 

spus, nu. Acum, întrebându-vă pe dumneavoastră, aflăm că se dorește ridicarea 

ipotecii. Ridicarea ipotecilor se face exclusiv dacă se plătește creanța  intervine 

o plată. Și atunci trebuie să mă lămuriți. Cine m-a indus în eroare? 

Dumneavoastră sau…..? 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Nici unul, nici celălalt. Lămurirea este în felul următor, mă duceți într-o 

anumită zonă unde nu mă simt confortabil. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Nu vă convine că v-am prins. Am înțeles. 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

În nici un caz asta.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

          Atunci, convingeți-mă! 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 
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Ce încerc să vă spun, cu ce am început ca și explicații. Primăria, anterior, a 

luat decizia să garanteze acest împrumut. Corect? Primăria decide în momentul 

de față preluarea acelui împrumut, este decizia primăriei. Primăria decide, acum, 

că -l refinanțează. Ce înseamnă asta? Dumneavoastră îmi spuneți în felul următor: 

logic ar fi că mă duc la bancă să întreb: domnul meu, îmi dai voie ca să mă duc la 

altă bancă să te refinanțez la un preț mai bun? Răspunsul poate să fie da sau poate 

să fie nu, sau mă mai gândesc. De ce mă puneți pe mine în situația în care să mă 

duc să cer voie, că nu trebuie să fac acest lucru. Eu am o hotărâre de consiliu local 

care spune ce? Simplu: preiau datoria. Preluarea… 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Preluare datoriei… 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Pot să-mi termin ideea? 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Stați puțin, dar trebuie să-mi răspundeți la întrebare. 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Lăsați-mă să termin. Treceți dumneavoastră și explicați ce trebuie să explic 

eu.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Trebuie să-mi răspundeți la întrebări. Dar nu îmi răspundeți la întrebare, 

îmi răspundeți la cu totul altceva. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnul Dimitriu, vă rog frumos! Lăsați-l să-și ducă argumentația până la 

capăt.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Pierdem timpul. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Nu pierdem timpul. Dacă vreți să vă spun opinia mea, eu am făcut vreo trei 

refinanțări, nu am întrebat banca unde aveam creditul dacă este de acord cu el sau 

nu. M-am dus la banca care mi-a făcut… 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Dar scrie preluarea, nu scrie refinanțarea… 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog frumos, acum vorbesc eu. Când vorbesc eu, tăceți dumneavoastră. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Dar nu este adevărat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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Eu am tăcut când dumneavoastră ați vorbit. Mă lăsați să termin? 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Domnul primar înjură, dumneavoastră vorbiți cu bă.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Nu am zis bă. Am spus să mă lăsați să-mi spun și eu argumentația. Și lăsați-

l pe domnul să termine. Dacă dumneavoastră tot întrerupeți, nu are nicio logică. 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Titlul spune ,, în vederea preluării prin refinanțare”. Acesta este titlul. Ce 

ne dorim? Să preluăm acea garanție, acel credit printr-o refinanțare. Adică, mă 

duc în piață, văd ce oferte am, sunt mai bune decât această structură, acest post și-

l adjudec. Asta este partea executivă care trebuie făcută. De ce spuneți 

dumneavoastră că mă duc la bancă, cer voie, aștept și după aceea vin și dau o 

hotărâre de consiliu local. După aceea mă duc și îi spun că am această decizie, ies 

în piață, obțin banii… 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Motivul este foarte simplu pentru că eu nu am garanția în consiliul local, că 

executivul va face ceea ce trebuie, la fel este și la următorul punct. Poate să ia un 

credit în condiții mai proaste decât este cel actual. Și atunci normal era să mergi 

întâi la Raiffeisen care este interesant să continue un contract de creditare, dacă 

sunteți consultant, știți foarte bine, și care are posibilitatea să ofere condiții mai 

avantajoase tocmai pentru continuarea unei linii de finanțare. 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

         Dacă această discuție se înregistrează și îmi doresc foarte mult lucrul acesta, 

o să vă rog de asemenea dumneavoastră când va fi analiza Curții de Conturi pe anul 

următor, pentru executivul de față, să le explicați  dumneavoastră Curții de Conturi.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

      Nu trebuie să mă rugați pe mine nimic, trebuie să răspundeți la întrebări. 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

        Să explicați dumneavoastră Curții de Conturi. Curtea de conturi îmi cere să 

fac o analiză. Să mă duc în piață, îmi spune să mă duc în piață.   

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

         Nu trebuie să explic nimic. Dumneavoastră sunteți tehnocrat. Trebuie să 

răspundeți la întrebări. Nu trebuie să-mi spuneți chestiuni politice și contra 

argumente. Eu doar ce v-am explicat ceva. 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Nu sunt politice. Explicațiile sunt pur procedurale. Curtea de Conturi vine 

și întreabă dacă ai făcut asta? 
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Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Nu este posibil ca primăria, acum, să achite cele 40 de milioane aproape, 

către A.E.S., în condițiile în care nu ați fost de acord să introducem acel 

amendament, despre asta este vorba. Este foarte simplu. Asta este ceea ce nu este 

ok. 

Dl director Sălăvăstru Valerian 

 Aș propune, desigur că dumneavoastră decideți, aș propune să mergem spre 

finalizare că nu mai ajungem niciodată la capăt. O spunem clar că nu aducem nici 

un ban de la primărie, acesta are efect juridic ce spun eu acum. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Nu are efect juridic. Lăsați prostiile. Vă rog frumos? 

Dl director Sălăvăstru Valerian 

        Are efect juridic. Este așa cum vă spun eu. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

  Dar ce sunteți? Așa, un fel de Dumnezeu? 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

  Cine este mai repede Dumnezeu, aici, că văd că le știți pe toate? 

Dl director Sălăvăstru Valerian 

          Primăria nu va plăti nici un ban de la ea, primăria iese în piață, găsește o 

finanțare, cea mai convenabilă finanțare, închide creditul cu Raiffeisen și gata.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Și de ce nu ați fost de acord cu amendamentul meu, atunci? 

Dl Director Sălăvăstru Valerian 

Dar v-am spus. Era acoperitoare hotărârea așa cum era. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mai sunt intervenții? Apropo de CV-ul meu. Eu zic că CV-ul meu este 

destul de bun. Am făcut facultatea de Drept la Babeș Bolyai, am m-ai făcut și alte 

cursuri ... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Da, dar nu ne-ați spus ultimele realizări... 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Ce anume, care erau acelea ultimele realizări? Lămuriți-mă, că nu știu. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Este cineva de la A.E.S. în sală? Am și eu o întrebare. 
 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Nu cred. E cineva de la A.E.S. în sală? Nu privește A.E.S.-ul cu treaba asta.  

 Dl consilier Roșca Iustinian 
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Domnul Tudorancea, ne-a spus că costul pe care Salubrizarea îl stabilește 

către A.E.S. este compus din cost al împrumutului, tva, și marjă. Aș vrea să știm 

și noi care este marja cu care lucrează A.E.S.-ul către Salubrizare pe aceste active.  

Dl Director Sălăvăstru Valerian 

5 sau 10%. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Dacă mă uit în situația financiară de anul trecut sar putea să fie 100% 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Faceți o solicitare scrisă și vi se va răspunde, văd că nu are cine. Faceți o 

solicitare scrisă...și vi se va răspunde.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Suntem în consiliu, domnule primar, nu la audiențe... 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Știu, dar dacă...Eu nu știu să vă răspund. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu este atributul meu să aduc oamenii în sală la ședință. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Domnule secretar general, avizele comisiilor? 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Avem aviz favorabil atât la comisia 1, la fel și la  comisia 6. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Domnule secretar general să supuneți la vot proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de 

până la 138.500.000 lei, în vederea preluării prin refinanțare a creditului 

contractat de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A de la Raiffeisen 

Bank S.A. (contract de credit nr. 0005/2020/ 09.04.2020, cu modificările și 

completările ulterioare) și garantat parțial de către Sectorul 5 al Municipiului 

București, precum și pentru realizarea investițiilor publice de interes local . 

Dl Secretar General Mănuc Florin  

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

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

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

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic 

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

Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Matei George, Țigănuș Marian și 

Zamfirescu Leonard-Niculae), 5 voturi împotrivă (Naciu Constantin-Vladimir, 

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



21 
 

și 3 abțineri (Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Pop Claudia Ramona) 

proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu 19 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Punctul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 

297.000.000 lei.  Domnule secretar general, avizele comisiilor. 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Și comisia 1 și comisia 6 aviz favorabil.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dacă sunt intervenții. 

 Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Aș vrea să vină să ne explice consultantul...care sunt condițiile de 

rambursare. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Am rugămintea dacă adresați întrebări treceți la pupitru și nu mai intrați în 

dialog, vă rog frumos. 

 Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Care este întrebarea? La 297, care este rostul la 297? 

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

 Întrebarea este următoarea: ținând cont de faptul că în proiec t nu ne-ați 

spus care sunt marjele pe care urmează să le contractați, pentru că noi acum din 

câte am înțeles avem 1,1 sau 1,2 plus ROBOR, să adoptăm o hotărâre prin care 

spunem vrem să refinanțăm mai bine că unele credite le avem mai bine dar fără 

să știm care este acel mai bine, este ca și când v-am da un cec în alb 

dumneavoastră executivului pentru că o să  puteți să spuneți gata, îl refinanțez cu 

și găsesc pe piață o marjă de 2 plus  ROBOR și atunci ce am făcut? Prin urmare 

pe mine mă interesează, să știu, aveți, ați vorbit cu băncile ați găsit marje sub cele 

pe care le avem acum? Dacă răspunsul este da, este fenomenal, dar totodată mai 

am următoarea întrebare, din punct de vedere al comisioanelor de rambursare, 

pentru că nu avem acces, nu ați pus și contractul imediat în Anexă. Din perspectiva 

comisioanelor de rambursare anticipată, respectiv alte comisioane, există costuri 

suplimentare sau nu? Mulțumesc. 

Dl Mihai Tudorancea-consultant Raiffeisen 

Aș începe cu ultima întrebare. Din câte știu pe site-ul primăriei este urcat 

sub -Registrul datoriei publice- și este public de foarte mulți ani, având acces la 

toate condițiile contractuale aferente fiecărui instrument financiar în sensul de 

împrumut direct sau garantat de către Primăria Sector 5, asta unu. 
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Doi-nu există niciun fel de comision de refinanțare, de plată anticipată sau  

orice fel. Trei-scopul acestui exercițiu este de împrumut de refinanțare este acela 

de a degreva în perioada următoare, avem următorul, suntem toți în aceeași țară,  

trăim cu toții în Europa, este o situație dificilă, situația dificilă presupune o 

presiune foarte mare datorită creșterii dobânzilor, dobânzi care sunt formate din 

parte fixă și parte variabilă, ROBOR-ul a crescut astfel că presiunea pe buget, nu 

numai anul acesta, și în anii următori cât este perioada criză este substanțial. 

Mergând pe acest raționament scopul este de a degreva. Ce înseamnă această 

degrevare? Înseamnă a crea spațiu, mă mut pe maturitate mai lungă, așa cum este 

explicat și în raportul de specialitate, mă mut pe perioadă mai lungă, astfel că voi 

da costul efectiv care primăria îl va plăti anul următor, doi, trei ani... în așa fel 

încât să degrevezi presiunea bugetară. Se creează spațiu în așa fel încât veniturile 

primăriei nu vor crește în același randament care cresc dobânzile. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Nu mi-ați răspuns la întrebare. 

Dl Mihai Tudorancea -consultant Raiffeisen 

Nu vă pot răspunde la întrebare pentru că trebuie să primim mandatul de a 

face asta și să mergem în piață și să interogăm. 

 Dl consilier Dimitriu Alexandru 

V-am dat un mandat în alb... 

Dl Mihai Tudorancea -consultant Raiffeisen 

Scopul, revin încă o dată în a vă spune că exercițiul este și solicitarea este 

acela de a face degrevare. Acesta este scopul proiectului. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Acum, ca să traduc cea spus colegul nostru în 20 de secunde, ne-a spus în 

felul următor, eu am întrebat-costul va fi mai mare peste 1,2 sau cât e acum sau 

va fi mai mic? 

,,Nu știm, nu am întrebat,, 

Dar ce este foarte important este să lungim creditul cât mai mult. Cu alte 

cuvinte să plătim dobândă mai multă per total. Și cea mai spus domnul consilier 

este foarte interesant. Avem nevoie de spațiu de manevră, adică, ne-am 

împrumutat de când ne-am împrumutat să dăm niște rate și acum nu ne mai putem 

împrumuta. Adică nu mai avem bani de unde să furăm. Asta spun eu nu a spus 

domnul consilier. Și atunci ce facem? Întindem un credit pe care îi avem acum la 

o dobândă avantajoasă, întindem pe mai mulți ani astfel încât să plătim anual mai 

puțină dobândă, dar per total mai multă dobândă așa se întâmplă la un credit astfel 

încât să mai putem să contractăm alte credite ca să mai avem bani de unde să 

furăm. 

Vă mulțumesc domnule consilier, am înțeles cum ce este în spatele acestui 

proiect de hotărâre. Mulțumesc! 



23 
 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule consilier, aveți probe că s-au furat bani? Există vreo probă că s-

au furat bani? Care?  

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Sunt destule, sunt depuse la Parchet. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 A... că sunt depuse la parchet. Din câte știu eu e conceptul acela de 

nevinovăție. Eu nu am văzut nimic condamnare... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Nu am spus că sunteți dumneavoastră cu nimic...Parchetul spune când 

începe cercetarea dumneavoastră. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Eu am spus, domnule Dimitriu… 

 Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Ce, asta e o minciună...  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Doamne ferește... mă mai pricep și eu că am făcut câteva mii de dosare 

penale. Să știți că nu sunt chiar așa ... Deci, dumneavoastră ziceți că s-au furat 

banii.  Nu m-am referit la mine ca persoană. Aveți probe de spuneți că s-au furat 

banii? 

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Da.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Care, arătați-ne și nouă... 

 Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Nu aici este forul... 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, dar nici dumneavoastră nu sunteți. Domnilor... Vă rog frumos. Măcar 

un pic de condescendență si de politețe. Sunt mai bătrân ca dumneavoastră. Vă 

rog.  

Din sală 

Doar instanța spune dacă s-a furat s-au nu...  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule secretar general vă rog raportul comisiile de specialitate. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil atât la comisia 1, la fel și la  comisia 6. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 



24 
 

Domnule secretar general să supuneți la vot proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de 

până la 297.000.000 lei.   

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Matei 

George, Pop Claudia Ramona, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae), 

5 voturi împotrivă (Naciu Constantin-Vladimir, Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță 

George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian) și o abținere (Ilie Cătălin 

Andrei), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu 21 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III – 2022. 

Dacă sunt intervenții, nu. Comisiile? 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil la comisia 1. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule secretar general să supuneți la vot. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, 

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

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

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

George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Matei 

George, Pop Claudia Ramona, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae), 

5 voturi împotrivă (Naciu Constantin-Vladimir, Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță 

George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian) și o abținere (Ilie Cătălin 

Andrei), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu 21 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi-Proiect de hotărâre privind 

rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Sectorului 5 al 
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Municipiului București, aprobat prin H.C.L. nr. 07/21.02.2022 cu modificările 

și completările ulterioare. Dacă sunt discuții... 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem Amendament.   

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule Director, vă rugăm să veniți să susțineți amendamentul. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Le-a formulat dumnealui amendamentele să le susțină?  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Le-a formulat domnul primar și domnul primar fiind executiv a dat 

dispoziție unui subordonat al dânsului. 

 Dl Director Sălăvăstru Valerian 

Față de proiectul de rectificare inițial au apărut 3 amendamente. Primul 

amendament este urmarea primiri deciziei A.N.A.F. prin care s-a constatat că s-

au încasat mai mulți bani la impozitul pe venit pe Sectorul 5, deci am primit o 

sumă suplimentară de 54 de milioane. Al doilea Amendament este dat de 

D.G.A.S.P.C., au plecat creșele din responsabilitatea lor către învățământ și atunci 

au reașezat sumele o dată cu plecarea creșelor și mai este un Amendament de la 

Centrul Militar zonal și al treilea Amendament venit acum în ultima clipă, tot vin 

popriri, executări din trecut, sunt iar popriri în bănci, și nu aveam suma necesară, 

acolo la capitolul bugetar respectiv am majorat cu 5 milioane de lei să acoperim 

popririle. 

 Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Permiteți o întrebare: Cine a pus poprire pe conturi? 

Dl Director Sălăvăstru Valerian 

Persoane fizice, juridice... 

Dl Secretar General Manuc Florin 

Creditorii. 

 Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Creditori? Care ce solicită? Dosare finalizate, dacă îmi puteți spune așa 

măcar orientativ. E o sumă destul de mare. 

 Dl Director Sălăvăstru Valerian 

Este vorba de salariați reintegrați în funcție care își iau salariile evident 

înapoi, furnizori neplătiți de-a lungul timpului...cam asta. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Poftiți, dacă tot sunteți, spuneți și pe fond...și pe urmă supunem la vot 

amendamentele. V-ați exprimat cu privire la amendamente. Acum mergeți pe 

fondul hotărârii. 
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 Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Vreau să înțeleg care este motivul pentru care au rămas cele 400 de milioane 

Fonduri Europene în buget și nu le scoatem... e o rușine, la finalul anului o să 

fim...măcar recunoșteau acum domnii din executiv că nu au reușit decât la finalul 

anului. Asta e o întrebare. De ce le avem acolo, în condițiile în care în tabel apare 

că n-o să fie niciun fond european atras în acest ultim trimestru? Este și o 

contradicție în cadrul proiectului și a actelor și ce e cel mai grav Anexele nu sunt 

semnate. Este prima dată când este supus la vot un proiect de hotărâre pentru 

aprobarea bugetului și anexele nu sunt semnate. Avem niște foi neasumate de 

nimeni. Vă mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mai aveți ceva?  

Dl Director Sălăvăstru Valerian 

Ajustăm astăzi prevederea în minus, prevederea privind Fondurile 

Europene, ar fi fost un dezechilibru major să tăiem toate sumele de care spuneți 

dumneavoastră, ar fi fost dezechilibru major. A scăzut cu 48 de milioane de lei 

astăzi respectiva prevedere. 2- Continuați să tot spuneți despre previziuni. ar fi 

fost grav dacă erau venituri umflate artificial, dacă s-ar fi făcut cheltuieli pe 

măsură, numai că ați văzut tocmai în aprobarea contului de execuție pe care ați 

votat-o mai înainte ați văzut că a fost totuși gestiune corectă, indiferent că 

vechiului mandat, că actualul mandat, nici nu contează, a fost gestiune corectă. că 

au fost umflate previziunile, au fost umflate lămurit, numai că vedeți, la august 

691 de milioane lei încasați, 623 cheltuiți indiferent de previziuni, septembrie-812 

milioane încasați, 745 cheltuiți, nimic în plus. La octombrie, că am și execuția la 

31- octombrie 908 milioane venituri, 861 milioane cheltuieli. Domnilor, nimeni 

nu și-a permis indiferent ce previziuni s-ar fi umflat de la începutul anului de 

exemplu să facă un deficit, să fie un gol de casă, să fi cheltuit mai mult decât 

venituri. Vorbim întruna, întruna despre previziuni când execuția arată o justă 

administrare. Vorbim... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Domnule director stați vă rog aici, totuși aștept un răspuns din partea 

dumneavoastră. Eu v-am întrebat, care este motivul pentru care  nu scoatem aceste 

fonduri pe care dumneavoastră acum ați recunoscut în mod expres că au fost 

umflate și sunt fantasmagorice. Care e motivul pentru care nu le scoatem? Lăsați-

mă că execuția bugetară, că nu am cheltuit mai mult decât ...Nu am spus lucrul 

acesta. Eu v-am pus o întrebare simplă la care dumneavoastră nu mi-ați răspuns. 

De aceea vă rog respectuos să-mi răspundeți. De ce nu dăm jos aceste sute de 

milioane care stau total aberant acolo? 

 Dl Director Sălăvăstru Valerian 
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Dacă înțeleg că nu glumim și suntem...dacă aș glumi aș spune că v-am și 

răspuns, vă rog să ascultați înregistrarea.  Am spus așa: că ar fi fost un dezechilibru 

major… Dacă s-ar fi scăzut întreaga previziune de la începutul anului? 

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Ce dezechilibru ar fi fost...Păi sumele pe care nu le mai putem încasa din 

Fonduri Europene, nu o să le încasăm nici la finalul anului nu are să fie un 

dezechilibru? 

 Dl Director Sălăvăstru Valerian 

Urmează să vedem pe execuție dacă... 

 Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Dacă dumneavoastră tot în  proiectului acesta, scuzați-mă că intervin peste 

dumneavoastră, spuneți că  în ultimul trimestru nu încasăm niciun fond european 

scrie negru pe alb în tabel. Cum puteți să-mi spuneți să așteptăm până la finalul 

anului când TOT dumneavoastră îmi spuneți că nu o să încasăm niciun fond 

european. Vă spun. Să dăm jos acele 400 de milioane, s-au cât nu s-a încasat 380... 

nu mai știu câte Fonduri Europene s-au încasat ca valoare.. și dumneavoastră îmi 

spuneți că am fi în dezechilibru, păi la finalul anului nu o să fim în dezechilibru?  

Dl Director Sălăvăstru Valerian 

După cum vedeți CU execuțiE bugetară lună de lună nu este niciun 

dezechilibru. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumim! Da. Vă rog, domnul consilier Roșca! 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Două aspecte: 1- Bugetul propus să-l votăm astăzi reprezintă dublu 

realizatului în 9 luni. Ca să înțelegem ce votăm. Deci am făcut 740  mii, mii  lei 

până la 30 septembrie, iar în trimestrul IV dublăm toate acestea. Vom fi campionii 

țării. Asta ni se propune să votăm astăzi. 2- Domnul Mateciuc este în sală? 

Domnule Mateciuc, avem și noi o doleanță. Puteți să ne spuneți și nouă în baza a 

căror cereri, din partea cui a venit achiziția pe investiții a unui telefon Android și 

a Iphone 13. Cine sunt cele două persoane care au considerat că este necesar să 

investim din bugetul Sectorului 5 pentru aceste două telefoane. 

Dl Director Mateciuc Cristinel 

Bună ziua, referatele de necesitate vin de la compartimentele de specialitate 

la nivelul Direcției de Achiziții, noi nu cunoaștem pentru ce persoane doresc acele 

compartimente să achiziționeze acele telefoane. Din ce știu eu, nu s-au 

achiziționat acele telefoane.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

  Este normal, de abia acum le aprobăm.  

Dl Director Mateciuc Cristinel 
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  Au fost prinse dar nu s-au achiziționat și nici nu se vor achiziționa acele 

telefoane din ce cunosc eu la ora actuală.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Dar sunt prinse în rectificarea de buget aceste sume. 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Despre telefoane discutăm acum...Ne-am proptit în două telefoane. 

 Dl Director Sălăvăstru Valerian 

Domnul Viceprimar mi-a luat vorba de pe buze. Noi vorbim despre buget 

de 220 milioane Euro și astăzi vorbim despre două telefoane...Acum nevoia de 

comunicație  este evidentă... 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

De care telefoane trebuie să luăm... din acelea cu butoane, din acelea cu 

disc, de care? Să ne spună... 

Dl Primar interimar Melnic Constantin Ion 

Din acelea cu manivelă... 

 Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Din acela.. de ce suntem atât de ...când v-ați luat la începutul mandatului 

câte un telefon din acela super scump, de la Samsung când ați primit, nu va 

deranjat? S-au luat atâtea telefoane la începutul mandatului de consilier, pe nimeni 

nu a deranjat că s-a primit ultima generație de Samsung atunci? Ați luat și tablete, 

ați luat și telefoane...  

Din sală 

Nu erați consilier atunci... 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Domnule Burlacu, vă rog... 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Am întrebat pentru cine sunt... 

 Dl Director Sălăvăstru Valerian 

Despre anexe, chiar nu știu... 

 Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Este normal să pui Consiliului Local Bugetul care nu are anexele semnate? 

Acolo la Rareș Hopincă...este nesemnat. 

Dl Director Sălăvăstru Valerian 

Evident formal trebuie să fie semnături...  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă asigur, vor fi și semnături, vă asigur. A fost o scăpare. 

Errare humanum est sed perseverare diabolicum . 

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Bun. Deci, numai ce am aflat că, nu este legal să supuneți la vot o hotărâre 

de consiliu care nu are anexele semnate. Mai ales că este vorba despre bugetul 
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sectorului nostru și noi nu avem nicio semnătură pe toate cele sutele de pagini de 

buget. În aceste condiții vă solicit respectuos să scoateți de pe ordinea de zi acest 

punct pentru că este ilegal, e ilegal să supui la vot așa ceva ați recunoscut și 

dumneavoastră... 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Eu nu am recunoscut nimic...  

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Nu, nu, nu, ați spus că o să fie semnate. Din fericire s-a înregistrat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Am spus că o să fie semnate dacă nu sunt...eu nu le-am văzut. 

 Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Vă spun eu că nu sunt semnate, deschideți dosarul, dacă vreți...  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dar de ce trebuie să vă cred pe dumneavoastră. 

 Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Haideți, haideți, vreți să ne uităm?  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

În aceste condiții eu vă solicit să scoateți de pe ordinea de zi sau să îl 

respingem că este profund ilegal.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumim. Haideți domnilor...  

 Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Domnule președinte, 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Ne întindem prea mult, vă rog, haideți că facem circ...  

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Ce că nu sunt semnate, pe bune! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dumneavoastră sunteți perfecțiunea întruchipată, sunteți Dumnezeu 

domnule. Mâine vin și îngenunchez la picioarele dumneavoastră.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Pentru că vreau să se respecte legea. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, să se respecte legea. Am luat act de aceasta. 

 Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Îmi dați cuvântul domnule președinte? Domnule președinte, s-a aprobat de 

la început ca fiecare să se înscrie la cuvânt, nu să vină fiecare la acest microfon să 



30 
 

vorbească de câte ori vrea. Se dă odată cuvântul și cu asta am încheiat discuția. 

Dacă nu, plecăm din sală și terminăm circul acesta. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supunem la vot propunerea domnului Dimitriu Alexandru să scoatem de pe 

ordinea de zi proiectul de hotărâre privind rectificarea . 

Vă rog, domnule secretar general!  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Cu 4 voturi pentru (Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian și Roșca Iustinian), 22 de voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Bîrsan 

Mihai, Burlacu Oleg, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, 

Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu 

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

Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Matei George, Pop Claudia Ramona, Țigănuș Marian, 

Zamfirescu Leonard-Niculae și Naciu Constantin-Vladimir) și o abținere (Ilie 

Cătălin), propunerea domnului Dimitriu a fost respinsă. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supunem la vot primul amendament al proiectului privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli. 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

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

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

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

Andrei, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-

Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Matei George, Pop Claudia Ramona, Țigănuș Marian și 

Zamfirescu Leonard-Niculae) și 4 voturi împotrivă (Dimitriu Alexandru-Paul, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian), primul amendament a 

fost aprobat. 

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

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supunem la vot al doilea amendament al proiectului  privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

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

Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, 
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Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ilie Cătălin 

Andrei, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-

Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Matei George, Pop Claudia Ramona, Țigănuș Marian și 

Zamfirescu Leonard-Niculae) și 5 voturi împotrivă (Naciu Constantin-Vladimir, 

Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca 

Iustinian),  al doilea amendament a fost aprobat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supunem la vot al treilea amendament al proiectului  privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

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

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

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

Andrei, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-

Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Matei George, Pop Claudia Ramona, Țigănuș Marian și 

Zamfirescu Leonard-Niculae) și 5 voturi împotrivă (Naciu Constantin-Vladimir, 

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

al treilea amendament a fost aprobat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian. 

Domnule  secretar general comisiile?  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil la comisia 1. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule secretar general să supuneți la vot- proiectul de hotărâre privind 

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

Municipiului București, aprobat prin H.C.L. nr. 07/21.02.2022 cu modificările 

și completările ulterioare  în întreg ansamblul. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

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

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

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

Andrei, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-

Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Matei George, Pop Claudia Ramona, Țigănuș Marian și 
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Zamfirescu Leonard-Niculae) și 5 voturi împotrivă (Naciu Constantin-Vladimir, 

Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca 

Iustinian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 9- Proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea H.C.L. 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, cu modificările și completările ulterioare. 
Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 7 aviz favorabil.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule secretar general să supuneți la vot 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

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

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

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

Andrei, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-

Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Matei George, Pop Claudia Ramona, Țigănuș Marian și 

Zamfirescu Leonard-Niculae) și 5 abțineri (Naciu Constantin-Vladimir, Dimitriu 

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

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

La ora 13 28 domnul consilier Agheorghiesei Emil a ieșit din sală. 

Prezenți-26 consilieri. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Trecem la punctul 10- Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și 

cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar din 

Sectorul 5, în anul școlar 2022-2023. Dacă sunt intervenții? 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Doream să întreb dacă  bursele sunt prinse în bugetul rectificat la valoarea 

care sunt în proiect, 2- aș vrea să știu tot la învățământ dacă toate cererile din 

partea școlilor au fost prinse în rectificarea bugetară. 

 Dna director Nedelcu Roxana 

Da. 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Domnule secretar general avizul comisiilor. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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Comisia 1 favorabil, comisia 7 aviz favorabil. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule secretar general să supuneți la vot proiectul de hotărâre.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 de voturi pentru (Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Pop Claudia Ramona, 

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

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

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

Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Matei George, Țigănuș Marian, Zamfirescu Leonard-Niculae, 

Naciu Constantin-Vladimir, Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo 

Mihail-Cristian și Roșca Iustinian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 11-proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 3 a 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 99/04.08.2022, cu modificări 

ulterioare, 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. 

Dacă sunt interpelări. 

Domnule secretar general, comisiile.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 favorabil, comisia 7 aviz favorabil. 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule secretar general să supuneți la vot proiectul de hotărâre.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 de voturi pentru (Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Pop Claudia Ramona, 

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

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

Ion, Matei Ion, Matei George, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion,  

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

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

Naciu Constantin-Vladimir, Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo 

Mihail-Cristian și Roșca Iustinian), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 12- proiect de hotărâre privind constituirea comisiei care 

să negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile pentru 
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asigurarea funcționării integrale a Școlii Gimnaziale nr. 280 în incinta 

imobilului din București, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 5, Sector 5. 

Este pe vot secret, voturile sunt pregătite, și să le și distribuiți și mergem 

mai departe. 

La ora 13 32 intră în sală domnul consilier Agheorghiesei Emil. Prezenți-

27 consilieri. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Pot adresa o întrebare? 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, vă rog. 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Întrebarea este de la un cetățean, tatăl unui copil din Școala Gimnazială nr. 280 

- ne întreabă dacă ne-am asigurat că la Electromagnetica, odată cu reamenajarea 

avem avize în regulă pentru protecția copiilor. Adică vorbim de incendiu și toate 

celelalte... 

La ora 13,33 se împart buletinele de vot pentru punctul 12. 

Dl Primar interimar Melnic Constantin Ion 

Da există. 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

    Vă spun că părintele a cerut aceste avize și nu i s-au prezentat. Vreau să ne 

asigurăm, noi ca primărie, în primul rând că am dus acolo sute de copii. 

Dna director Nedelcu Roxana 

  Bună ziua, clădirea în care funcționează în prezent o parte din Școala 280, 

are toate avizele necesare. În prezent, se obțin avizele pentru schimbarea de 

destinație, pentru că știți că acolo a fost un spațiu comercial. Acum este un spațiu 

cu destinație – școală. O parte dintre avize automat trebuie reînnoite. Săptămâna 

trecută a fost făcută o evaluare din partea Direcției de Sănătate Publică și la școală 

și la sediul din Electromagnetica. Vom primi documentele și recomandările pentru 

că avem  o problemă, că nu avem cadrul medical încă, de la Administrația ... de 

la ASSMB (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București), însă se va 

rezolva și acest lucru în cursul lunii Decembrie. Deci, s-a depus pentru avizul ISU, 

procedurile sunt în desfășurare. Vă ținem la curent! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Deci, suntem în curs de... Nu avem! 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Când am discutat cu conducerea Electromagneticii nu aveau aviz?  

Dna director Nedelcu Roxana 

Au aviz pentru ... este pentru spațiul comercial, pentru că acolo era un spațiu 

comercial. 
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Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

D.S.P.-ul nu a zis că e ok? Doamna doctor de la DSP nu a zis că este ok?      

N-am fost cu ea acolo?  

Dna director Nedelcu Roxana 

Da! este pentru spațiul comercial, pentru că acolo era un spațiu comercial.  

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Asta a fost! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Deci nu avem încă!  

Dna director Nedelcu Roxana 

Nu este aceeași procedură, acolo existau toate avizele pentru acel spațiu 

comercial, pentru că era un spațiu comercial și nu aveau cum să le aibă pentru 

școală. Necesitatea mutării acolo ... noi nu puteam să-i mutăm până când se 

modifica destinația pentru că probabil că îi mutam în Ianuarie și până în Ianuarie 

nu știu unde învățau, însă, asta vă spun că și cei de ISU și cei de la DSP, au fost 

pe teren. Deci, dacă Doamne ferește ar fi fost niște neconformități, acolo se 

suspenda activitatea.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Când o să se întâmple această mutare, a întregii școli la Electromagnetica 

și cât va dura refacerea școlii ca să știe și părinții și copiii ... băi, n-am nicio șansă 

până în clasa IV, până în clasa a VI a, aveți o astfel de proiecție? 

Dna director Nedelcu Roxana 

Eu mă feresc în a estima termene, mai ales la execuția lucrărilor. Ce vă pot 

spune cu siguranță este faptul că, copiii vor învăța în sediul actual până la sfârșitul 

anului școlar, cei care sunt momentan în clădire. Pe parcursul acestui an, vom 

finaliza tot ce înseamnă proiectarea noii clădiri. Vom veni în Consiliul Local cu 

aprobarea de indicatori. După ce se va finaliza proiectarea vor începe procedurile 

de atribuire pentru contractul de execuție lucrări și abia atunci vom ști clar un 

termen estimat de finalizare. Bine, el va releva și din studiul tehnic, dar noi mai 

avem experiențe din 4 luni s-au făcut 24, 48 și tot așa, multiplicăm cu 2. Dar, vom 

veni cu indicatorii în Consiliu și atunci vom discuta.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 13 al ordinii de zi, fost 10: Proiect de hotărâre privind solicitarea 

către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în 

administrarea Consiliului Local Sector 5 a străzii Drumul Cooperativei, având 

Carte Funciară cu nr. 235859, aflată în administrarea Administrației Străzilor. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
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  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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.  

La ora 13 35 iese din sală doamna consilier Pop Claudia Ramona. 

Prezenți-26 consilieri. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 14 al ordinii de zi, fost 11: Proiect de hotărâre privind acordarea 

sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (PAROHIA 

NAȘTEREA MAICII DOMNULUI - GHENCEA), în anul 2022. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 26 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, Matei Ion, 

Matei George, 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), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

 La ora 13,36 ies din sală domnii consilieri Ducuță Alexandru și Ilie Cătălin  

Andrei. Prezenți 24 consilieri. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 15 al ordinii de zi, fost 12: Proiect de hotărâre privind acordarea 

sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (PAROHIA 

SFÂNTUL ILIE - GHENCEA), în anul 2022. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

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, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Ioniță 
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George, Laslo Mihail-Cristian, Matei Ion, Matei George, 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), proiectul de 

hotărâre a fost adoptat.  

Domnii consilieri Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei și doamna 

consilier Pop Claudia Ramona, au intrat în sala de ședință la ora 13.37. Prezenți 

27 consilieri.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Trecem la votul secret al punctului 12 fost 9: Proiect de hotărâre privind 

constituirea comisiei care să negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica 

S.A. condițiile pentru asigurarea funcționării integrale a Școlii Gimnaziale nr. 

280 în incinta imobilului din București, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 5, 

Sector 5. 

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

numărare precum și la întocmirea procesului verbal.  

La ora 13.37 doamna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca – 

președintele comisiei de numărare a voturilor dă citire Procesului Verbal al 

Comisiei de Numărare a Voturilor.  

Dna consilier Ștefănescu Georgiana Raluca 

Voi da citire Procesului Verbal al Comisiei de Numărare a Voturilor 

încheiat astăzi, 11.11.2022. 

Membrii Comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărarea 

buletinelor de vot privind constituirea Comisiei care să negocieze cu 

reprezentanții S.C Electromagnetica S.A condițiile pentru asigurarea funcționării 

integrale a Școlii 280 în incinta imobilului din București, Calea Rahovei nr. 266-

268, Corp 5, Sector 5.  

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

- 24 voturi pentru.  

- 1 vot împotrivă  

- 1 vot nul 

       Cu 24 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 16 fost 13: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 

4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 06/26.01.2019 privind aprobarea 

demarării și depunerii proiectului „O primărie mai aproape de oameni la doar 
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un click distanță” pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă, POCA/470/2/1. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiei- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 17 fost 14: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 

3 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 07/23.01.2019 privind aprobarea 

proiectului „#FAPTE – Regenerare Urbană Amurgului”, în vederea finanțării 

acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

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

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

Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Matei Ion, Matei George, Mălăelea Daniel, 

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

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

Zamfirescu Leonard-Niculae) și 5 abțineri ( Roșca Iustinian, Dimitriu Alexandru-

Paul, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Ioniță George), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Trecem la punctul 18 fost 15: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 

4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 292/03.12.2019 privind demararea, 

depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare 

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

245”, în vederea vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 
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Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 19 fost 16: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 

4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 293/03.12.2019 privind demararea, 

depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare 

grupe de antepreșcolari la Grădinița nr. 53, Școala Gimnazială cu Grădinița 

nr. 144 și Grădinița nr. 169 Paradisul Verde”, în vederea finanțării acestuia 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 20 fost 17: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 

4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 295/03.12.2019 privind demararea, 

depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare 
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clase antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica”, în vederea finanțării 

acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 21 fost 18: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 

4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 296/03.12.2019 privind demararea, 

depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Extindere 

prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară Dumitru Moțoc”, în vederea finanțării acestuia prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 22 fost 19: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 

4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 114/18.06.2020 privind aprobarea 

proiectului „Avdives, Khetanes”, în vederea finanțării acesteia prin intermediul 
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Fondului Român de Dezvoltare Socială, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiei- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 23 fost 20: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 

6 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 119/17.06.2021 privind aprobarea 

proiectului „Întărirea capacității administrative, prin implementarea unor 

măsuri preventive anticorupție, la nivelul Sectorului 5 al Municipiului 

București”, în vederea finanțării acesteia prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 24 fost 21: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 

4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 6/31.01.2022 privind demararea, 

depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului „Administrație 
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inteligentă în contextul digitalizării”, în vederea finanțării acesteia prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiei- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 25 fost 22: Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 64/10.04.2018 

cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectivului de 

investiții ”Continuare Lucrări – Reabilitare corp clădire Grădinița nr. 269, 

modificare de temă și finalizare lucrări, Sector 5, București”. 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Bănuiesc că la următoarele puncte de pe ordinea de zi sunt contracte care 

au fost reziliate.  

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Da! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Aș dori să știu dacă garanția de bună execuție a fost executată  sau nu sau 

mergem ... îi salvăm pe cei care ne-au dat țeapă și stăm cu o grădiniță de 4 ani în 

renovare, ca Grădinița 269, dacă poate cineva să ne explice.  

Dl director Vlăsceanu Constantin 

După cum ați observat, este un pachet de 7 unități de învățământ pe care 

am încercat să le aducem din starea de sistare și să le supunem atenției 

dumneavoastră cu scopul de a relua activitatea. Direcția de Investiții nu că nu a 

executat contractele la care s-au constat ... de fapt Direcția de Investiții nu execută 

garanțiile, putem cel mult să constatăm în această fază. Mărturisesc că noastră a 

fost să centralizăm toate documentațiile care să ne permită să reluăm lucrările cât 

mai repede. Dacă ați observat, aceasta este deja a doua etapă a unui proces mai 

amplu de intervenții privind infrastructura școlară. Mă refer la o primă etapă în 
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August, când am avut 41 de unități de învățământ la care am realizat igienizările. 

Așadar, punctual, pentru garanția de bună execuție, în acest moment, nu am făcut 

o analiză să constatăm clar că este vina cuiva și se poate executa acea garanție. În 

principal, problemele care au fost la cele 7 unități de învățământ, au fost 

neconcordanțe între expertizare - proiect tehnic. În momentul în care s-a încheiat 

contractul de execuție, executantul se duce pe teren și constată altceva și atunci 

firesc este să-l întrebăm cine a greșit. A făcut ăla o expertiză bună sau nu? ce e 

bun? E o anumită relativitate totuși în această expertizare sau aș pune o întrebare: 

câte expertize să putem face să avem siguranța că în execuție nu ne întâlnim cu 

elemente care să fie neprevăzute. Suntem la obiectivul 269: după ce s-a realizat 

expertiza, executantul s-a ... a trecut să-și execute contractul și ... 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Oricum a crescut prețul de 5 ori de la valoarea inițială. La 269, vă spun eu... 

vă spun de mere și dumneavoastră îmi spuneți de castraveți. Eu v-am întrebat: la 

orice contract când se reziliază, s-a reziliat în baza unui articol. Că ăla n-a 

executat, că n-a făcut sau noi nu i-am plătit și ăla n-a mai vrut să facă ...  

Dl director Vlăsceanu Constantin 

Am dat un prim răspuns! Dacă vreți îl repet!  

În acest moment nu am executat garanțiile de bună execuție. Dat fiind 

timpul scurt, ne-am concentrat pe centralizarea documentației ca să ne pună în 

postura de a relua aceste contracte.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Noi am reziliat niște contracte. Asta înseamnă că am găsit un vinovat.  

Dl director Vlăsceanu Constantin 

Stimate domnule consilier, dumneavoastră cunoașteți foarte bine un anumit 

istoric. Aceste unități de învățământ au contracte. Unele din aceste contracte au 

fost la nivelul unităților de învățământ, reluate ulterior de către Primărie. Nu s-a 

reziliat pentru că s-a constat că cineva este de vină! S-a reziliat contractul pentru 

că valoarea actualizată a investiției depășește cu peste 50% valoarea contractului 

inițial. În aceste condiții, conform articolului 221 din Legea 98, am procedat la  

rezilierea contractului, urmând să le scoatem din nou la licitație.  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Doar că, executantul a avut termen de execuție și nu a executat lucrarea. 

Dumneavoastră vindeți altceva! Contractul a avut un de zile, nu l-a executat      

într-un an de zile, trebuia să executați garanția. Nu să spuneți acum că  s-a depășit 

cu 50%. Normal, au trecut 5 ani de la licitație.  

Dl director Vlăsceanu Constantin 
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Au fost probleme și în execuție! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Să le luați în calcul! 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiei- favorabil. 

Punctul 25 fost 22: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 64/10.04.2018 cu 

modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectivului de 

investiții ”Continuare Lucrări – Reabilitare corp clădire Grădinița nr. 269, 

modificare de temă și finalizare lucrări, Sector 5, București”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 26 fost 23: Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Anexei  la H.C.L. Sector 5 nr. 64/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiective de investiții ”Reabilitare, consolidare, 

extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel 

preșcolar)”, pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reabilitare și consolidare 

Grădinița nr. 242 str. Tufișului nr. 8, Sector 5, București”. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

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

adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Trecem la punctul 27 fost 24: Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Anexei  la H.C.L. Sector 5 nr. 70/16.04.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiective de investiții ”Reabilitare, consolidare,  

extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții ”Lucrări 

de reparații și reabilitare corp clădire Școala Gimnazială Grigore Tocilescu, str. 

G. Tocilescu nr.20, Sector 5, București”. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

 În primul rând, mai bine foarte târziu cum suntem acum decât niciodată, dar 

extrem de rușinos pentru instituția pe care o reprezentăm, că nici până acum copiii 

de la Școala Grigore Tocilescu nu pot să învețe acolo. Am și eu o întrebare 

subsecventă apropo de ce a spus domnul consilier Bîrsan. Și aici este aceeași 

problemă că au crescut materialele sau pur și simplu Primăria nu și-a făcut treaba, 

nu a reziliat la timp și nu au obligat pe constructor să-și facă treaba?  

 Trei la mână, de ce ne-a luat așa de mult să punem acoperișul ăla și să 

protejăm ce s-a lucrat până acum? Până la urmă ați reușit s-o faceți dar v-am 

solicitat de 3-4 luni să faceți acest lucru și acum câteva zile am văzut că s-a pus. 

Vă mulțumesc!  

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

 Domnule consilier, referitor la acel acoperiș, dumneavoastră care sunteți 

expert în legalitate, de aia a durat atât de mult. Am executat pașii legali ca să 

putem să achiziționăm serviciul acela, să venim să conservăm lucrarea.   

Aveți ceva cu Primăria, vă deranjează Primăria ... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Trebuia s-o faceți mai repede ... 

  Conducerea PSD din ultimii ani mă deranjează enorm!  

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

  E treaba dumneavoastră!  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

  V-ați bătut joc de Sectorul ăsta și cu Florea și cu toți prietenii 

dumneavoastră!  

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Facem declarații politice sau vreți să vă răspund?  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Suntem într-un for politic aici nu?  
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Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Au depășit prețurile de cost cu 50%. Lucrări suplimentare, nu aveam cum 

să suport ... și a trebuit să fac altă licitație.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Și a durat 8 luni de zile să faceți  o nouă licitație ... 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Nu, nu, n-a durat 8 luni!  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

De când am venit eu aici, de un an de zile aceeași problemă ... Nu se 

lucrează în Tocilescu de un an de zile... 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Domnule, nu eram eu! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Dar nu erați la putere cu domnul Piedone? Erați ascunși pe sub birouri? 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Nu am fost dintotdeauna cu domnul Piedone, nu vă supărați!  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Ați votat tot! Ați votat bugetul!  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog frumos, este ultima mea ședință, eu sper că am condus destul de 

bine aceste ședințe și mi-am impus autoritatea, nu mă faceți să dau sancțiunile 

care sunt prevăzute de Codul Administrativ. Vă iau dreptul de la cuvânt!  

Vă rog frumos, haideți să nu mai discutăm de jos!   

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Supun la vot punctul 27 fost 24: Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Anexei  la H.C.L. Sector 5 nr. 70/16.04.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiective de investiții ”Reabilitare, consolidare, ,, 

extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții ”Lucrări 

de reparații și reabilitare corp clădire Școala Gimnazială Grigore Tocilescu, str. 

G. Tocilescu nr.20, Sector 5, București” . 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Naciu Constantin-

Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia 
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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 28 fost 25: Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Anexei la H.C.L. Sector 5 nr. 112/31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații și 

reabilitare Școala Gimnazială nr. 150 – corpurile C1, C2 și C3, din B-dul Eroii 

Sanitari nr. 29-31 Sector 5, București”. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 29 fost 26: Proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 132/26.06.2018 

cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectivului de 

investiții ”Reabilitare și consolidare corp clădire Grădinița nr. 244 Sector 5, 

București”. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am votat în Iunie 2022 tot noi, acești indicatori. Vreau să știu și eu de ce 

n-am făcut nimic și astăzi îi votăm din nou și îi creștem. Vreau și eu o explicație 

logică de ce nu facem și ne costă? 

Dl director Mateciuc Cristinel Laurențiu 

Așa cum am scris și în Raportul de specialitate, în timpul execuției, la 

Grădinița 244, au fost constatate neconcordanțe între proiectul tehnic și ce era 

efectiv pe teren. Ca urmare, a trebuit revizuit proiectul tehnic, revizuit bineînțeles 

devizul general. În acest moment, se află deja în procedură de  evaluare, a fost 
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scoasă la licitație. Este în procedură de evaluare, urmând după ce se face achiziția, 

atribuirea contractului, să intre în execuție. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

În 27 iunie, ce am votat ? Vă mai aduceți aminte?  La cele 42 de blocuri. 

Dl director Mateciuc Cristinel Laurențiu 

Asta este Grădinița nr. 244!  

Dl director Mateciuc Cristinel Laurențiu 

Este o corecție, o necorelare. În Anexa care a fost trimisă pentru a fi finanțat 

de către M.D.R.A.P. (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), 

o parte din aceste 42 de blocuri ei vor cu două zecimale și centralizatorul conținea 

trei zecimale.  

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Punctul 29 fost 26: Proiectul de hotărâre pentru modificarea și 

completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 132/26.06.2018 

cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectivului de 

investiții ”Reabilitare și consolidare corp clădire Grădinița nr. 244 Sector 5, 

București”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 30 fost 27: Proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 162/25.07.2018 

cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectivului de 

investiții ”Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 cu extindere săli de clasă, Sector 

5, București”. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
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  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 31 fost 28: Proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local  Sector 5 nr. 145/30.07.2020 

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, cu modificările 

și completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții ”Reparații și extindere 

clădire Grădinița nr. 55 – Floarea Soarelui, Sector 5, București”. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 32 fost 29: Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Anexei  la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 68/27.06.2022 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza studiu de fezabilitate și 

documentație de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii 

performanței energetice pentru 42 blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 5 

al Municipiului București. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul comisiilor- favorabil. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
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  Cu 27 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, Matei Ion, 

Matei George, 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 33 fost 30: Proiect de hotărâre privind schimbarea 

formei juridice a societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. București în 

societate cu răspundere limitată, respectiv: societatea AMENAJARE 

EDILITARĂ S5 S.R.L., având ca asociat unic Consiliul Local Sector 5. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

De ce nu înstrăinăm acțiunile alea pe care le-a cumpărat A.S. către una 

dintre autoritățile pe care le avem, astfel încât să rămânem în S.A. și îl 

transformăm în  S.R.L. Ar fi fost mai simplu din punct de vedere juridic ca să 

respectăm condiția celor doi acționari. 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Domnule consilier, pentru că avem o problemă vizavi de acest aspect, în 

capitalul social al acestei societăți, avem inserat în actele constitutive o sumă, 

adică o cifră, o valoare nominală, după care în rapoartele, în actele contabile avem 

altă sumă și ghiciți, ce? La Registrul Comerțului avem altă sumă, care a fost 

efectiv vărsată. Mai mult de atât, modalitatea de funcționare a acestei societăți de-

alungul timpului și de altfel cum a mai fost pe proiectul inițiat de către fosta 

conducere, ca să zic așa și colegii de la PPUSL, cu domnul primar Piedone, au 

constat că regimul de muncă și necesitatea acestei societăți ... este mult prea mare. 

Atunci este mai ușor de gestionat. Evident că vom putea și o să vă cer votul în 

viitorul apropiat să-l transformăm în S.R.L. Va fi mai ușor și transparent, mult 

mai transparent de manageriat. Vom putea reduce și valoarea capitalului social și 

pentru cei ce a fost el înființat acest S.A. La acest moment el nu-și justifică și 

forma actuală și modul de lucru. Prin urmare, în momentul în care o să-l 

transformăm în S.R.L., inclusiv domniile voastre, veți avea acces mult mai ușor 

la modul în care această societate își face activitatea. Știți foarte bine că există 

acel contract cu turcii care a făcut să se diminueze implicarea acestei societăți în 

sector.  Ăsta este... sunt, de fapt, mai multe rațiuni prin care am făcut lucrul ăsta. 

Vă rog! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 
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Acum, cu toată prietenia, chiar nu vreau să fiu ostil, dar din păcate, 

argumentele pe care mi le-ați oferit nu mi-a răspuns la nicio întrebare. Ați spus 

așa: „vrem să fie mai simplu de condus” – păi nu am văzut să scăpați de Consiliul 

de Administrație. Consiliul de Administrație rămâne, ceea ce nu este obligatoriu 

la S.R.L.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Este provizoriu.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Atunci haideți să facem acum un amendament și să spunem că nu mai avem 

Consiliu de Administrație, avem Administrator Unic, sau doi administratori dacă 

vrem să simplificăm. Odată.  

Doi la mână: faptul că are un capital mai mic, bănuiesc că nu scade sub 10 

000 de euro capitalul, cât trebuie să aibă un S.A.. Deci, iar aici nu este nicio 

problemă... sau nu este 10 000 euro, 100 000 de lei, parcă.   

Vreau un argument palpabil, „vreau să fac lucrul ăsta pentru că:”. Altfel, 

nu înțeleg de ce ne complicăm să transformăm în S.R.L. în condițiile în care avem, 

acum, o formă de exercitare. Mulțumesc!  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Eram convins că nu veți înțelege, nu asta este o problemă.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Ok, atunci o să fiu, de acum, ostil.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Nu m-ați înțeles. Voiam să spun că dumneavoastră nu veți accepta nicio 

formă de comentariu.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Am acceptat-o.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Nu, dumneavoastră sunteți un specialist foarte bun. M-ați înțeles din prima, 

ceea ce vreau să spun, inclusiv și ceea ce am pus în motivare. Deci, dumneavoastră 

le-ați înțeles foarte bine. De altfel...  

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Dumneavoastră știți mai bine decât mine.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Sunt convins de asta, pentru că am mai avut ocazia să discut cu 

dumneavoastră pe anumite proiecte și am văzut că le înțelegeți. Faptul că nu vreți 

să le înțelegeți este altceva, dar v-am spus de: necesitate, oportunitate, măsura 

Curții de Conturi, care inclusiv ne recomandă să schimbăm forma acestei societăți 

că nu mai răspunde necesității. Inclusiv modalitatea prin care dumneavoastră 

spuneați că ar fi bine să schimbăm acel acționar. Ar fi fost o soluție, este adevărat, 
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dar în momentul în care, la acest moment, conform legii aceste acționar este 

nelegal constituit, nelegală forma actuală... a expirat acum doi ani de zile, 

domnilor consilieri, dumneavoastră știți foarte bine. Deci, eu încă o dată... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

De înstrăinare a acțiunilor... 

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

De înstrăinare. Înstrăinare a unor acțiuni care sunt nelegal deținute... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

 În momentul în care le înstrăinezi nu mai sunt deținute.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Ele mai pot fi din puncte de vedere al... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Dacă anulezi, da.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Deci, ele sunt prin efectul legii, apropo că am mai avut odată o discuție și 

a ieșit tot cum am sugerat eu.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Sunteți foarte deștept.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Deosebit de deștept. Intergalactic de deștept. La momentul de față, aceste 

acțiuni, domnul consilier, sunt nelegal deținute. În momentul în care încercăm 

orice formă de tranzacționare a lor, poate inclusiv tot dumneavoastră, sau colegi 

de-ai dumneavoastră, or să comenteze, dar deja pe partea cealaltă, „Domnule, tu 

vi și tranzacționezi niște acțiuni care nu sunt legal constituite.”, iar atunci intram 

în altă discuție. Ori, așa este mai simplu, este general clar pentru toată lumea. Se 

reduce și impactul peste tot ceea ce înseamnă implicarea acestei societăți pe 

cheltuirea banului public, lucrurile devin mai transparente și c-am atât. 

Mulțumesc!  

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Ok, am și eu un amendament de făcut. Ținând cont de faptul că aceasta este 

intenția inițiatorului, ci anume să fie un impact cât mai mic pe buget, atunci haideți 

să avem un amendament prin care să modificăm statutul în sensul că nu mai avem 

Consiliu de Administrație, ci avem Administrator Unic pentru această societate. 

Vă mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mai sunt...? supun la vot amendamentul făcut de domnul Dimitriu.  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Cu 5 voturi pentru (Naciu Constantin-Vladimir,  Dimitriu Alexandru-Paul, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian) și 22 de voturi împotrivă 

(Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Pop Claudia Ramona, Cardaș 

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

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

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

Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-

Raluca, Matei George, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae), 

amendamentul nu a fost aprobat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supun la vot Punctul 33 - Proiect de hotărâre privind schimbarea formei 

juridice a societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. București în societate 

cu răspundere limitată, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 

S.R.L., având ca asociat unic Consiliul Local Sector 5 . Comisiile?  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Comisia 1 - favorabil, comisia 6 – nefavorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Claudia Ramona, Cardaș Daniel Constantin, Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță 

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

Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Matei George, Țigănuș Marian și Zamfirescu 

Leonard-Niculae), 5 voturi împotrivă (Naciu Constantin-Vladimir,  Dimitriu 

Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian) și 3 

abțineri (Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-

Bogdan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la Punctul 34, fost 31 - Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” – Sector 5. Dacă sunt 

discuții cu privire la acest aspect? Nu sunt. Comisiile?  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Comisia 1 - favorabil, comisia 6 – favorabil.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

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

Pop Claudia Ramona, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, 

Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Iofciu Ion, , Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, 

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Matei George, Țigănuș Marian și Zamfirescu 

Leonard-Niculae) și 5 voturi împotrivă (Naciu Constantin-Vladimir,  Dimitriu 

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

proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 35, fost 32 - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei, a Statului de 

funcții și a Grilei de salarizare a Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan 

Iordache”. Dacă sunt discuții? Vă rog! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Ținând cont că se operează o modificare a organigramei, cred că ar fi 

important să renunțăm și la un post de director adjunct. Mi se pare total anormal 

ca o structură care are 40 de posturi să aibă și director general și doi directori 

adjuncți. Prin urmare, propunerea mea este aceasta, și vă rog să o aprobați, să 

reducem unul dintre posturile de director adjunct și să rămânem cu un singur 

director adjunct. Mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supun la vot amendamentul domnului Dimitriu.  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Cu 5 voturi pentru (Naciu Constantin-Vladimir,  Dimitriu Alexandru-Paul, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian) și 22 de voturi împotrivă 

(Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Pop Claudia Ramona, Cardaș 

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

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

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

Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-

Raluca, Matei George, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae), 

amendamentul nu a fost aprobat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu 5 voturi pentru, amendamentul nu a fost aprobat. Vă rog, avizul 

comisiilor.  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Aviz favorabil de la ambele comisii.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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Supunem la vot proiectul. 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Pop Claudia Ramona, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, 

Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, 

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Matei George, Țigănuș Marian și Zamfirescu 

Leonard-Niculae), 1 vot împotrivă (Naciu Constantin-Vladimir) și 4 abțineri 

(Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca 

Iustinian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la 36, fost 33 - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 

Sector 5 nr. 31/07.04.2022 privind aprobarea Calendarului manifestărilor 

culturale al Centrului Cultural și Tineret „Ștefan Iordache” pentru anul 2022. 

Dacă sunt discuții? Comisiile?  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Aviz favorabil de la comisia 1 și de la comisia 4.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supunem la vot proiectul. 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Pop Claudia Ramona, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, 

Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, 

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Matei George, Țigănuș Marian și Zamfirescu 

Leonard-Niculae) și 5 abțineri (Naciu Constantin-Vladimir,  Dimitriu Alexandru-

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

hotărâre a fost adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la 37, fost 34 - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare, a serviciului social cu cazare 

Centrul de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități . Sunt intervenții? 

Nu sunt. Comisia? 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Aviz favorabil de la comisia 1 și de la comisia 8.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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Supunem la vot proiectul. 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Pop Claudia Ramona, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, 

Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, 

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Matei George, Țigănuș Marian, Zamfirescu 

Leonard-Niculae, Naciu Constantin-Vladimir,  Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță 

George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu 27 de voturi pentru – proiectul a fost adoptat. Trecem la 38, fost 35 - 

Proiect de hotărâre privind închiderea Adăpostului de Zi și de Noapte pentru 

Copiii Străzii și aprobarea demolării imobilului care funcționează Centrul de 

Primire în Regim de Urgență în „Cireșarii II”, situat în Sectorul 5, Prel. 

Ferentari nr. 72-74, aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5. Sunt discuții în 

sală? Nu. Comisiile?  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Comisia 1 – favorabil, comisia 2 – favorabil. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supunem la vot proiectul. 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

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

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Matei Ion,  Melnic Constantin-Ion, 

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Matei George, Țigănuș Marian, Naciu Constantin-

Vladimir,  Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și 

Roșca Iustinian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Pop Claud ia Ramona, 

Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 39, fost 36 - Proiect de hotărâre privind reorganizarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Dacă 

sunt întrebări? Discuții? Nu sunt. Avizul comisiilor? 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Toate cele trei comisii: 1, 7 și 8 au dat aviz favorabil.  
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supuneți la vot.  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

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

Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Iofciu Ion, Matei Ion,  Melnic Constantin-Ion, 

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Matei George, Țigănuș Marian, Naciu Constantin-

Vladimir,  Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și 

Roșca Iustinian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Pop Claudia Ramona, 

Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 40, fost 37 - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

transmiterii în comodat a spațiilor din B-dul  George Coșbuc nr. 36-38 deținute 

de către ECONOMAT SECTOR 5 SRL către Direcția de Evidență a 

Persoanelor și Complexul Multifuncțional ,,Sfântul Andrei”. Dacă sunt 

întrebări? Poftiți, domnul Dimitriu! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Nu am văzut să fie un acord din partea practicianului de insolvență, 

respectiv a creditorilor Economat, pentru a acorda acest comodat pentru că este o 

societate comercială aflată în insolvență, comodatul cu titlul gratuit. Deci, este 

foarte important să avem un astfel de acord. Am văzut că sunt doar adrese de la 

Sf. Andrei, respectiv de la D.I.T.L., că se solicită prelungirea contractelor, dar nu 

am văzut nimic din partea Economat.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Aveți dreptate, doar că am avut niște discuții de principiu pe acest aspect. 

Problema este în felul următor: știți foarte bine, acele spații, sunt chiar unul lângă 

celălalt. Atât timp cât nu are loc o diminuare a patrimoniului acestei societăți în 

acest moment el nu poate fi... această societate, sau struțo-cămilă, acest Economat, 

nu poate fi afectat din punctul ăsta de vedere. Utilitatea publică a acestor spații 

este mult mai mare la acest moment. V-am zis, dar punctual, acordul de principiul 

în avem, o să vedeți că se va încheia și actul care nu este în dezdauna debitorului 

sau Economatului. Mai mult de atât, după cum bine știți, acolo aveau niște 

depozite, niște depozite care pot fi la acest moment compactate și comasate în 

celelalte trei spații care le mai au acolo. Fiind vorba și de o proprietate morală a 

noastră, ca și consilier și ca și consiliu, în general, pentru că avem 48 de oameni 

în TESA, de la acel centru medical care stăteau în niște condiții inumane în Piața 

Cotroceni. Deci, asta a fost singura viziune vizavi de acest proiect și de utilitatea 
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lui. Nu are altă semnificație, nu urmărim o chestie de comerț, doar încercăm, prin 

restrângerea depozitului Economatului să băgăm niște oameni la cald, acolo, să 

îți facă treaba. Nu există niciun dedesubt, niciun gând ascuns, nimic altceva. 

Mulțumesc! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Acum nu înțeleg de ce mi-ați spus că nu este niciun dedesubt că nu am 

acuzat. Acum încep să mă gândesc, dar mă rog, nu vorbim numai despre asta. 

Rugămintea mea este așa: nu ai cum să... 

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Mi-a rămas în reflex.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Ok, bine, aia este. Ce să facem... problema este următoarea: să votezi, iar, 

un proiect de hotărâre care nu are toate actele la dosar pentru că este imposibil, ca 

eu, consilier, să-mi dau acordul și să adopt, astfel, un act administrativ care 

produce efecte juridice, în condițiile în care eu nu știu dacă și-a dat acordul care 

este un acord ce vizează legalitatea, inclusiv a acestei hotărâri, practicianul în 

insolvență, respectiv comitetul creditorilor sau dacă este adunarea creditorilor. 

Prin urmare, pe viitor vă solicit respectuos să vă faceți treaba mai bine și pur și 

simplu să puneți toate actele necesare la dosar. Atâta tot. Mulțumim!  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Este în regulă, aveți dreptate. Ar fi fost o discuție de acte de ad vadilitatem 

sau ad probationem, cert este că sunt de acord cu dumneavoastră. Ne vom 

conforma. Mulțumesc!  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bun! Avizul comisiilor? 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Comisia 1 – favorabil.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Vreau să clarific, eu am făcut o propunere în comisie. Nu este rolul niciunui 

consilier să propună dezbateri pe proiectul care nu sunt înaintate de secretariat 

către comisie. Doar am atenționat că un astfel de proiect trebuie să aibă aviz de la 

Comisia Juridică. Dacă facem numai legătura cu discuția anterioară, este evident 

lucrul acesta, iar din ce am primit eu la comisie nu a fost propus pentru acea 

comisie.   

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Da, este opinia domnului consilier. Când s-a făcut proiectul s-a considerat 

că numai comisia 1 este mandatată să dea aviz.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 
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Este interesantă problema de trebuie. Eu nu am găsit niciun text legal care 

spune că trebuie să fie această comisie convocată și implicată în acest proiect. Nu 

există trebuie, mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la votul - Proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii 

în comodat a spațiilor din B-dul  George Coșbuc nr. 36-38 deținute de către 

ECONOMAT SECTOR 5 SRL către Direcția de Evidență a Persoanelor și 

Complexul Multifuncțional ,,Sfântul Andrei”. 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 18 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Matei 

Ion,  Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-

Raluca, Matei George, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Pop Claudia 

Ramona, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae), 5 

voturi împotrivă (Naciu Constantin-Vladimir,  Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță 

George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian) și 4 abțineri (Cârlogea George-

Cristian, Iofciu Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu 18 voturi pentru proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 41, fost 38 

- Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni . Rog liderii de grup să facă 

propuneri. Partidul Social Democrat nu are de făcut propunere. Rog Partidul 

Național Liberal.  

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Partidul Național Liberal îl propune pe domnul consilier Bîrsan Mihai.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumesc! Uniunea Salvați România? 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

De ce să propunem? 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Partidul P.P.U.(s-l)? 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Nici dânșii. Bun! PMP? Deci, supun la vot propunerea Partidului Național 

Liberal ca președinte de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni să fie 

domnul Mihai Bîrsan. Domnul secretar, supuneți la vot.  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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Cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Matei 

Ion,  Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-

Raluca, Matei George, Țigănuș Marian, Burlacu Oleg, Pop Claudia Ramona, 

Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel, Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, 

Laslo Mihail-Cristian, Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 5 

abțineri (Cârlogea George-Cristian, Bîrsan Mihai,  Iofciu Ion, Nicolaidis Mircea-

Horațiu și Șerban Andrei-Bogdan), propunerea ca domnul consilier să fie 

președinte de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni a fost aprobată.  

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

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

21 de voturi pentru. Îi urăm succes domnului Bîrsan în următoarea 

perioadă.  

Acum trecem la punctul 42, fost punct 3 suplimentar - Proiect de hotărâre 

privind aprobarea implementării și finanțării Proiectului ”Șanse egale – acces 

la educație”. Dacă sunt discuții cu privire la asta? Domnul viceprimar Oleg? Vă 

rog! Veniți aici și luminați-ne.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Avem un proiect care funcționează de ceva timp la nivelul sectorului. Este 

foarte, foarte bun și am înțeles că inclusiv în momentul în care s-a pus problema 

închiderii lui, lumea a înțeles să iasă în stradă și să protesteze. Pornind de la acest 

aspect, de necesitate, pornind de la faptul că toți consilierii a tuturor formațiunilor 

politice dea lungul timpului au tot criticat lipsa unor afther-school-uri, stimați 

consilier, acest proiect este legat de faptul că Sf. Andrei înțelege să deschidă un 

afther-school și să aducă un beneficiu a tot ce înseamnă un program de genul ăsta 

în sector. Mulțumesc!   

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumim! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Mulțumesc pentru explicații. Care sunt resursele umane disponibile și 

calificate la Sf. Andrei să ofere serviciile de care spuneți dumneavoastră? Doi: 

dacă în bugetul pe care l-am aprobat astăzi avem prevăzută suma aceasta? Pentru 

că în proiect spune că intrăm anul acesta cu acest lucru. Trei: acest ONG, sau ce 

este, fundație, asociație, indiferent ce este, este de utilitate publică și noi putem să 

alocăm pe an aproape 700 000 de euro pentru a face un afther-school după... nu 

știm după ce, când o grădiniță privată ne costă 1700 de lei pentru o zi întreagă – 

afther-school ne costă 1500? Mulțumesc! 

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 
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O să răspuns punctual la toate acele întrebări pe care le-ați ridicat 

dumneavoastră. Acest afther-school evident că va avea personalul calificat care 

să facă lucrul ăsta.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Deci, vom angaja.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Altfel nu se poate. Eventual dacă aveți timp dumneavoastră și vreți să faceți 

lucrul acesta. Nu am o problemă. Și credeți-mă, cu toată sinceritatea, vă luăm pe 

dumneavoastră și pe toți ceilalți colegi care doresc să se implice și să vină în... 

deci, este o chestiune cât se poate de normală.  

Doi: legat de sume și de buget. Nu a fost prevăzută acum, astăzi, domnul 

consilier. Aceste sume au fost bugetate încă de la începutul anului. Sunt acolo, vi 

le punem la dispoziție. În altă ordine de idei, ca să vedeți deschiderea și 

transparența, rugămintea mea este: în condițiile în care dumneavoastră nu vreți 

doar niște date de la mine sau o susținere a unui centru pe care îl coordonez, vă 

garantez că dacă vreți, vă depunem și în scris cu sume, în mod concret, orice fel 

de informație la care doriți să aveți acces și orice formă de învățământ, domnul 

consilier, presupune cheltuieli.  

Dacă dumneavoastră credeți că se poate înființa și deține un afther-school 

fără bani, nu se poate, domnul consilier. Mulțumesc! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am înțeles... (înregistrarea nu redă) 

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Deși legea nu prevede expres utilitatea publică, astea sunt niște mențiuni 

de-a lungul timpului care apar numai în interogările Curții de Conturi, dar nu 

există o prevedere legală, ori domnul consilier o să vă confirme că unele legi nu 

distinge, nici noi nu ar trebui să le distingem, dar în altă ordine de idei am cerut 

expres acestui O.N.G., au și demarat procedurile privind utilitatea publică.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aveți idee, cunoașteți domeniul, cam cât durează pentru a deveni de 

utilitate publică? 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Este stabilita prin Hotărâre de Guvern și durează până la doi ani de zile.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

În condițiile astea, o să îmi permit să apelez la domnia voastră și să mă 

îndrumați pentru că ați fost acolo, să mă ajutați să grăbim lucrul ăsta, pentru că 

este în interesul copiilor din sector.   

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Eu nu fac trafic de influență.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 
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Nu m-ați înțeles. Mă refeream la toți pașii de urmat... să învingem 

birocrația, domnul consilier.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Sunteți avocat. Știți foarte bine.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

E, nu mai sunt. Sunt viceprimar, din păcate.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

În inima dumneavoastră.  

Dl consilier local - viceprimar Burlacu Oleg 

Întotdeauna. Nu există altceva. Mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumim! Avizul? 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Aviz favorabil de la comisia 1.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supuneți la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării și 

finanțării Proiectului ”Șanse egale – acces la educație”. 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 17 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, 

Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Matei Ion,  Melnic 

Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefănescu Georgiana-Raluca, 

Matei George, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Pop Claudia 

Ramona, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae), 5 

voturi împotrivă (Naciu Constantin-Vladimir,  Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță 

George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian) și 5 abțineri (Ilie Cătălin Andrei, 

Cârlogea George-Cristian, Iofciu Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu și Șerban 

Andrei-Bogdan), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la ultimul punct 43 – fost punct 5 suplimentar - Proiect de hotărâre 

privind aprobarea depunerii proiectului ”Mobilitate verde in Sectorul 5 al 

Municipiului București - puncte de încărcare vehicule electrice”, în cadrul 

apelului de proiecte reglementat prin Ordinul nr. 2.595 din 03 octombrie 2022 

pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind dezvoltarea 

infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug -in în 

localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală prin 

Administrația Fondului pentru Mediu. Dacă sunt discuții? Vă rog! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Să știți că o să fac aceeași cerere de fiecare dată, eu sau colegii mei, când o 

să ne trimiteți cu o oră și ceva înainte un proiect. Munciți un pic mai mult cu o 
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oră, două, în fiecare seară și reușiți să ajungeți la termen. Acum pe bune. De aia 

sunteți viceprimar și primar-interimar, să faceți lucrurile să meargă. Deci, vă rog 

frumos, puneți proiectele astea măcar cu o zi înainte, deși nici așa nu este ok, de 

aceea avem cinci zile. Mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, am notat. Comisiile? 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Aviz favorabil de la comisia 1.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supuneți la vot.  

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

Pop Claudia Ramona, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, 

Danciu Ioan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie 

Cătălin Andrei, Iofciu Ion, , Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, 

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Matei George, Țigănuș Marian, Zamfirescu 

Leonard-Niculae, Naciu Constantin-Vladimir,  Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță 

George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cu 27 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. Vă rog! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aș vrea să știu dacă primăria este înregistrată cu scop de plată a T.V.A.-

ului? Și vă întreb asta în condițiile în care v-ați asumat astăzi prin hotărâri că 

transferați niște bunuri cu niște T.V.A. foarte mare. Aș vrea să știu ce se întâmplă 

cu acest T.V.A.? vorbim de milioane de lei și ați ridicat mâna ca florile sau ați 

aprobat niște proiecte între AES și... 

Dl primar-interimar Melnic Constantin Ion 

Mai spuneți-mi o dată... 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Este primăria plătitor de T.V.A.? 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Nu este.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Dacă ați vorbi cu domnul Florea v-ar explica de ce a adus... știu că nu mai 

vorbiți... v-ar explica de ce a adus achiziția în afara primăriei.  

Dl primar-interimar Melnic Constantin Ion 

Am reținut. 
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Am înțeles atunci ce a zis domnul Florea.  

Lucrările ședinței se declară închise la ora 14:29.  
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