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PROCES VERBAL 

           al ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local 

Sector 5 din data de 29.11.2022 

         

  

 Ședința a fost convocată de Primarul Interimar al Sectorului 5 prin Dispoziția 

înregistrată cu nr. 4055/28.11.2022. 

Lucrările ședinței încep la ora 1310.  

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

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

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

Din partea executivului, au participat domnul Primar Interimar –Melnic 

Constantin-Ion și domnul Secretar General – Mănuc Florin. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bună ziua, stimați colegi! Prin Dispoziția Primarului Interimar al Sectorului 

5, domnul Melnic Constantin-Ion, nr. 4055/28.11.2022, s-a convocat Consiliul Local 

al Sectorului 5 în ședință extraordinară, convocată de îndată, pentru astăzi, 

29.11.2022, ora 13:00, în sistem hibrid. Am rugămintea, domnul secretar general să 

faceți apelul.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Bună ziua!  

1. Agheorghiesei Emil - prezent 

2. Bîrsan Mihai –prezent – on-line 

3. Burlacu  Oleg – prezent  

4. Cardaș Daniel Constantin – prezent 

5. Cârlogea George-Cristian – prezent 

6. Danciu Ioan-Bogdan – prezent - on-line 

7. Dimitriu Alexandru-Paul – prezent 

8. Ducuță Alexandru – prezent - on-line 

9. Găină Maria – prezentă  

10. Gorneanu Mihaela – prezentă - on-line 

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

12. Iofciu Ion – absent 

13. Ioniță George – prezent   

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent 
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15. Matei George – prezent - on-line 

16. Matei Ion – prezent  

17. Mălăelea Daniel – prezent - on-line 

18. Melnic Constantin-Ion – absent 

19. Naciu Constantin-Vladimir – absent 

20. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru – prezent 

22. Pop Claudia Ramona -absentă 

23. Roșca Iustinian – prezent - on-line 

24. Șerban Andrei-Bogdan – prezent - on-line 

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca – prezentă - on-line 

26. Țigănuș Marian – prezent 

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

Prezenți 24 de consilieri locali, din care 11 consilieri locali sunt on-line. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

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

proiectului ordinii de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și Studiului 

de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de 

fezabilitate, a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului ”Dezvoltarea 

infrastructurii de colectare pentru asigurarea unui management integrat al 

deșeurilor în sectorul 5”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Măsuri de 

producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților 

administrației publice locale - Clădiri aflate în administrarea Sectorului 5 al 

Municipiului București” finanțat prin Programul Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020; 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 100 000 000 lei, în vederea realizării 

investițiilor publice de interes local; 

3. Proiect de hotărâre privind preluarea parțială de către Sectorul 5 al 

Municipiului București a creditului contractat de către S.C. Amenajare 

Edilitară și Salubrizare S.A. de la Raiffeisen Bank S.A.; 
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4. Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese  a 

Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării de către 

Consiliul Local Sector 5 a Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5, instituție 

publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 

5; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Sectorul 5 al Municipiului 

București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 5, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu 

Sectorul 5 București, în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS – SII 

MMSS”, cod MySmis 130963; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 

nr. 205/11.11.2022 privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului Multifuncțional 

„Sf. Andrei” – Sector 5; 

 

Discuții. 

 

La ora 13:14 domnul consilier Naciu Constantin Vladimir se conectează la 

videoconferința ședinței Consiliului Local Sector 5 – prezenți 25 de consilieri locali.   

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bun, dacă cu privire la ordinea de zi există discuții? Vă rog, domnul Dimitriu, 

nici nu mă așteptam să nu fie așa... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Bun! Am solicitat prin email, imediat ce ne-ați convocat, domnul primar, să 

ne justificați pentru fiecare proiect în parte care este urgența maximă, respectiv forța 

majoră, astfel cum o impun prevederile Codului Administrativ pentru a convoca 

ședința de îndată? Prin urmare vă solicit respectuos pentru punctul 1, pentru punctul 

2, pentru punctul 3, pentru punctul 4, pentru punctul 5, pentru punctul 6 și pentru 

punctul 7, să ne spuneți, în concret, de ce nu puteați să convocați o ședință 

extraordinară, cu o convocare normală, astfel încât consilierii locali să aibă și ei timp 

să studieze cum trebuie proiectele? Vă mulțumesc și aștept cu mare interes 

precizările dumneavoastră și îmi permit să iau cuvântul ulterior. Vă mulțumesc! 
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Dl consilier local- Viceprimar Burlacu Oleg 

Pot să încep eu, cumva invers pe prezență. Punctul 7 este vorba de un proiect... 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Numai o secundă, vă rog! Deci, la modul general, cu privire la toate punctele 

urgența este atragerea de 300 000 000 de lei pentru Sectorul 5 în proiecte de mediu. 

Asta este la modul general. Vă rog! Mergem și punctual, ăsta a fost un răspuns 

general și mergem și punctual.  

Dl consilier local- Viceprimar Burlacu Oleg 

Domnul consilier, stimați colegi și errare humanum est. Știm foarte bine că 

doar cel care nu muncește, nu greșește.  

Dl consilier local- Viceprimar Burlacu Oleg 

Perseverare diabolicum.  

Dl consilier local- Viceprimar Burlacu Oleg 

Mulțumesc, domnul președinte! Ideea este în felul următor: în cadrul 

proiectului de hotărâre care a fost aprobat de domniile voastre în data de 11.11.2022, 

am făcut un proiect de organigramă pentru Sf. Andrei, pentru modalitatea în care o 

văd eu cel puțin funcțională începând cu luna decembrie.  

Dl primar interimar – Melnic Constantin Ion 

Cu 1 decembrie.  

Dl consilier local- Viceprimar Burlacu Oleg 

Da, da, cu data de 1 decembrie. Vă mulțumesc, domnul primar! Ideea este că 

s-au strecurat, în acel proiect, niște erori, practic materiale. Unele, recunosc că sunt 

de grădiniță și întru-cât, această hotărâre și această nouă organigramă urmează să 

intre în legalitate începând cu 1 decembrie, practic se modifică următoarele lucruri 

sau se completează. Cum vreți domniile voastre. Urgența, anume, fiind condiționată 

de termenul de 1 decembrie, când organigrama începe să-și producă efectele. Spre 

exemplu: la statul de funcții, care a fost anexă la hotărâre, noi am trecut acolo că ele 

sunt ocupate, deși multe dintre ele, în mod normal, sunt vacante pentru că unele au 

fost de-abia înființate. Noi am trecut greșit, domnul consilier, ca ele fiind ocupate, 

deși trebuia să le trecem „vacante” cum prevede realitatea, de altfel și legalitatea. 

Acum v-am adăugat și grila de salarizare întru-cât, dintr-un motiv sau altul, lipsea. 
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Bun! Și, spre exemplu, în Regulamentul de Organizare și Funcționare am eliminat, 

spre exemplu, punctul de lucru din Liberty Mall, el dintr-o eroare rămăsese acolo; 

aveam medici stomatologi care emiteau prescripții, care s-a revizuit de noi, pentru 

că s-a schimbat legea, între timp, și ei nu mai pot face lucrul ăsta. Practic astea au 

fost niște greșeli de nuanțare, greșeli de... nu sunt grave, dar ele... ca să poată fi 

operabilă această grilă, sau să poată funcționa tot ce înseamnă această nouă 

organigramă de la 1 decembrie presupunem ca noi, astăzi, să venim către domniile 

voastre cu rugămintea de a ne accepta scuzele și de a ne admite că am greșit un 

piculeț și vrem să intrăm într-o normalitate. Mulțumesc! 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Ați majorat și salarii?  

Dl consilier local- Viceprimar Burlacu Oleg 

Nu. Nu am umblat. Este strict legat de modul în care am așezat punctual 

fiecare job. Nu am umblat la salarii, nu umblăm la salarii... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Amendamentul ce vizează? 

Dl consilier local- Viceprimar Burlacu Oleg 

Poftim?  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Amendamentul ce vizează? 

Dl consilier local- Viceprimar Burlacu Oleg 

Amendamentul a ajuns, deja, la dumneavoastră. Aici avem o problemă de... 

pe salariul de bază. În grila de salarii, pe care v-am anexat-o, aveți grila de salarii 

anexată, de data aceasta... cum? 

La ora 13:21 intră în sala de ședință domnul consilier Iofciu Ion – prezenți 

26 de consilieri locali.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

La proiect... anexată la proiect. Lipsește funcția de șef serviciu.  

Dl consilier local- Viceprimar Burlacu Oleg 

Exact! Dar la bani, la micșorare, mărire și orice altceva nu am... și cu ocazia 

asta, o să vă rog, domnul președinte de ședință să luați în calcul când ajungeți la...  
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Amendamentul.  

Dl consilier local- Viceprimar Burlacu Oleg 

...și amendamentul. Mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Întâi să lămurim cu ordinea de zi și după aceea să... 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am și eu o intervenție.  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Înțeleg că lipsa de profesionalism este doar o urgență pentru a angaja alegeri 

în Sectorul 5. Este anormal ca cineva să invoce forța majoră pentru că nu este capabil 

să emită un HCL.  

Dl consilier local- Viceprimar Burlacu Oleg 

Este vorba de urgență, nu de forța majoră. Sunt două lucruri diferite și 

reglementate... două instituții diferite.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu știu cine mă întrerupe. Eu sunt pe... și aș prefera să nu fiu întrerupt de 

nimeni.  

Dl consilier local- Viceprimar Burlacu Oleg 

Subconștientul dumneavoastră.  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Doi: aș vrea să știu și eu care... din păcate nu pot să fiu în sală... unde ținem 

personalul angajat al Complexului Sf. Andrei? 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

În ce sens, la ce vă referiți domnule consilier?  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Am înțeles că sunt 60, 70 de angajați... 

 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Nu, din câte știam eu, cred că sunt 30, 30 și un piculeț...de unde am ajuns la 

60? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu știu, eu vă întreb, câți sunt... 

 

 Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Nu, nu. Domnule consilier, la acest moment prin bunăvoința Consiliului 

Local, oamenii și anume personalul TESA au început să stea în niște condiții decente 

zic eu la acest moment la Piața Coșbuc în acele spații de acolo, care sunt cât de cât 

decente față de cum erau până acum în acel spațiu comercial unde stăteau între 

vitrine. 

  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnule consilier câți angajați are Complexul Sf. Andrei în acest moment? 

Câți sunt în acest moment și câți sunt la George Coșbuc? 

 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Păi sunt toți acolo, 44 de persoane și sunt toți acolo. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

44 de persoane. Ce suprafață aveți dumneavoastră la George Coșbuc  unde 

avem și birouri și aparatură și tot, puteți să-mi răspundeți vă rog? 

 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

O să pot să vă răspund cu mare drag data viitoare întrucât prin ultima hotărâre 

de consiliu noi am mai luat un spațiu de la ... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Eu vă întreb cât aveați la George Coșbuc până să luați spațiul... 

 Dl viceprimar Burlacu Oleg 

La George Coșbuc haideți să vă spun, aproximativ 100 metri pătrați. Acum 

cred că l-am dublat. 
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 Dl consilier Roșca Iustinian 

100 metri pătrați adică dumneavoastră cu aparatură cu tot cu personal... 

 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Nu, nu, sunt lucruri diferite-Noi vorbim de TESA. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Mulțumesc, pentru mine este cuprinzător răspunsul, am înțeles foarte bine,  

oamenii vin la muncă zi de zi, nu avem angajați fictiv, nu avem nimic...vă 

mulțumesc. 

 

 Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Cu plăcere! 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Domnule președinte dacă pot să intervin. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, vă rog domnule Bîrsan. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Aș avea o propunere la punctul 7, să schimbăm titulatura ,,Proiect de hotărâre 

pentru modificare și completare ,, pentru că noi deja am aprobat în ședința trecută 

această formulă și ar trebui să cuprindem că îndreptăm și completăm HCL-ul care a 

fost... 

 

 Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Care e diferența domnule consilier? Problema este dacă ați fi citit tot ce stă în 

spatele proiectului... 

 

 Dl consilier Bîrsan Mihai 

Nu am citit, pentru că nu sunt în mașină... 

 

Dl viceprimar Burlacu Oleg  

E în regulă, sunt note de fundamentare...modalitatea în care poate fi îmbrăcată 

este aceasta. Este o chestie numai de conținut, dacă ne legăm de cuvinte, asta ar 

însemna să ne prinde ploaia. Modalitatea în care noi am înțeles să o formulăm este  
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cea corectă este doar așa poate fi prevăzută. Faptul că începem să...pentru că noi 

avem mai multe chestiune pe care le îndreptăm ca să zic așa, inclusiv cu chestii 

referitoare la sediu. Acolo cum facem, că la sediu spre exemplu, personal și eu          

m-am uitat pe act și recunosc, a rămas punctul de lucru Liberty Mall.  

Acolo cum vreți să fie că acolo nu a fost eroare materială cum vreți 

dumneavoastră să schimbăm. Și atunci în mod normal firesc și natural ar fi această 

formă a proiectului pe care am expus-o și care am susținut-o acum. V-am zis, orice 

altă formă, exprimare, alte cuvinte folosite nu își au rostul pentru că ele sunt     

diferite și ar fi trebuit să ne adaptăm după fiecare, deci forma asta este cea mai 

corectă. 

 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Doar că această formă poate fi atacată.  

 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Nu are nicio treabă, oricare poate fi atacată domnule consilier...orice, nu 

numai după formă și după conținut, după tot...și unii care au treabă și unii care nu au 

treabă...oricine poate ataca. 

 

 Dl consilier Bîrsan Mihai 

Ok. Mulțumesc! 

 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Mai sunt discuții legat de Sfîntul Andrei? 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, mulțumim domnule consilier. Acum dați-mi voie! Am fost delegat să 

răspund eu pe fiecare punct. Acum dacă vă place sau nu vă place, este o altă 

problemă. 

Cu privire la punctul 1, unde este urgența ? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian  

Dar cred că avem Secretar General domnule președinte, nu este în datoria 

dumneavoastră să răspundeți. Secretarul General  stabilește ordinea ce zi. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule Secretar General...îmi dați voie să vorbesc ca președinte? 
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Dl Secretar General Manuc Florin 

Da. Și eu și domnul inițiator și cel care... 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Sunt în legalitate, domnule Roșca,  am aprobarea domnilor? Bun. Cu privire 

la primul punct. 

Primul punct se referă la un proiect pe programul P.O.I.M. (Program 

Operațional Infrastructură Mare) -urgența constă în faptul că depunerea este pe 

maxim pe 31 decembrie . Este vorba de atragerea a 290 milioane lei pentru Sectorul 

5, iar 50 de milioane lei este contribuția Sectorului 5. 290 milioane lei sunt 

nerambursabili din câte am înțeles. 

Cu privire la punctul 2-este vorba de amplasarea de panouri fotovoltaice pe 

cele 37 de școli din sector. Totalul sumei este de 27 milioane de lei din care 

nerambursabil 21,5 milioane lei. Termenul de depunere al programului este 5 

decembrie. Programul a fost inițiat acum 45 de zile timp în care s-a făcut cadastru  

s-au făcut studiile de fezabilitate și alte activități pe care le cer probabil cu asta                       

de management al proiectelor. 

Cu privire la punctul 3-este vorba de hotărârea de ...punctele 3 și 4 este vorba 

de hotărârea adoptată în 11noiembrie a ședinței ordinare a Consiliului Local, numai 

că banca ne cere două hotărâri separate. Și mai e o mică problemă fiindcă trebuie să 

intre la aprobare la comisia de avizare a împrumuturilor locale care se desfășoară în 

data de 5 decembrie. 

La punctul 5- pentru avizare pentru înființarea acestei structuri de dezvoltare 

urbană trebuie avută în vedere împuternicirea de la Consiliul General. Prin această 

structură nou înființată se pot atrage prin P.N.R.R. (Programul Național de Redresare 

și Reziliență), bani pentru mobilitate urbană și parcări. Problema este că trebuie 

făcută până ... să existe un exercițiu financiar complet. 

Cu privire la punctul 6 - punctul 6 ne solicită Ministerul Muncii să ratificăm 

acest acord pentru a desfășura programul respectiv. Atât am avut de spus! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Bun, din ceea ce ați spus dumneavoastră domnule președinte ca mandatar al 

domnului primar interimar, cu bunăvoința domnului secretar general, am înțeles în 

felul următor: că singura urgență este cea de la punctul 2. Am pierde banii pentru că 

pe 5 trebuie depus, o înțeleg, vă mulțumesc, cu rugămintea pe care am mai făcut-o 

domnule primar interimar, să puneți și dumneavoastră urgența înainte în proiect și 
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să spuneți-convoc ședința de îndată pentru că există urgența  a, b, c, d,  ca, în felul 

acesta avem și noi ședințele mai scurte pentru că nu trebuie să veghez tot timpul ca 

un cerber pe ilegalitățile dumneavoastră. E, dar dacă ați fi făcut lucrul acesta, că de 

aceea nu ați fi făcut-o, ați fi avut justificare doar pentru punctul 1. Pentru că nu există 

justificare de urgență maximă cu termen limită pe 31 decembrie, putem să muncim, 

da? 

2-Dumneavoastră trebuie să munciți mai mult cum vă îndrum în fiecare 

ședință de consiliu local, astfel încât, să nu mai convocați în felul acesta, sau să 

băgați pe lista suplimentară. 

Punctele 3-4 pot să le cataloghez ca justificare la bla, bla...aia nu este urgență 

ce ați spus dumneavoastră domnule mandatar, la punctul 5 la fel , la punctul 6 la fel, 

iar la punctul 7 domnule viceprimar interimar -vă spun foarte clar, nu puteți prin 

greșelile pe care le faceți să provocați o urgență. Da, da, este o eroare pe care ați 

făcut-o și asta nu vă poate determina pe dumneavoastră, nu e vina dumneavoastră că 

v-a permis domnul primar interimar că dumnealui a convocat-o. Prin urmare, vă 

spunem în felul următor: la punctul 1... 

 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

O secundă, la punctele 3și 4 am spus 5 decembrie. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

 

5 decembrie ce?  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Avizarea comisiei de avizare a împrumuturilor...Ministerul Finanțelor 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

De ce  ați făcut-o, vă invocați iarăși o proprie culpă. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 

Pe 11 s-a adoptat... 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Putem să discutăm și greșelile pe care le-ați făcut atunci...v-am spus încă de 

atunci că trebuie acordul băncii și că ar trebui să aveți grijă, a venit domnul 
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consultant și a făcut pe deșteptul aici, ca dovadă v-ați întors exact la ceea ce spuneam 

eu. 

Revenind, punctul 2 este urgență, este  singurul că ar putea fi urgență pe 

ordinea de zi. 

Punctul 1 nu,  punctul 3,4,5,6 și 7 iar nu. Iar consilierii locali USR nu-și 

exercita votul pe aceste proiecte. La punctul 2 îl vom exercita și-l vom vota pentru.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Am luat act! Da, mulțumesc! 

Mai sunt alte...nu. Domnule Secretar General, vă rog, să trecem la votul 

ordinii de zi a ședinței de astăzi. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Aș dori să fac două mențiuni: între timp au venit domnul consilier Iofciu Ion 

și domnul consilier Naciu Constantin Vladimir. Deci, sunt 26 de consilieri prezenți.  

Având în vedere că majoritatea sunt online, voi face vot nominal.  

Ordinea de zi a fost votată 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, Ilie 

Cătălin Andrei, 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 

voturi împotrivă (Roșca Iustinian, Dimitriu Alexandru-Paul, Naciu Constantin-

Vladimir, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian).  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului și Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați 

din Studiul de fezabilitate, a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului 

”Dezvoltarea infrastructurii de colectare pentru asigurarea unui management 

integrat al deșeurilor în sectorul 5”. 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Avizul Comisiei – favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
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Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Cardaș 

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

Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, 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 o abținere (Ilie Cătălin Andrei), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat.  

Domnii consilieri Naciu Constantin-Vladimir, Dimitriu Alexandru-Paul, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian nu și-au exprimat votul. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului “Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate 

autorităților administrației publice locale - Clădiri aflate în administrarea 

Sectorului 5 al Municipiului București” finanțat prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020. 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Domnul președinte ne-a spus că până acum s-au făcut studiu de fezabilitate, 

tot felul de proiecte în acest sens. Au fost aprobate de Consiliul Local, știți cumva 

când au fost făcute? Avem proiecte demarate în acest sens pentru proiec tul nr. 2? În 

descrierea urgenței ați spus că s-au făcut anumite etape în acest proiect.  

Dl secretar general Mănuc Florin 

Dar n-a fost vorba de studiul de fezabilitate, a fost vorba de depunerea 

proiectului,  data de 5 decembrie. 

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 

“Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților 

administrației publice locale - Clădiri aflate în administrarea Sectorului 5 al 

Municipiului București” finanțat prin Programul Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020. 

Avizul Comisiei – favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
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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, Iofciu Ion, Ilie 

Cătălin Andrei, 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. 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

La punctul 3 este un  alt proiect în care solicităm să luăm 100 de milioane 

credit sau s-a modificat ceva din proiectele aprobate în ședința trecută? 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

E proiectul din ședința trecută, numai că s-a spart în două pentru că așa ni s-a 

cerut de către Raiffeisen Bank. 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

 

Am înțeles, nu mai este 138 sau cât era. A rămas la 100 de milioane.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Nu, următorul e cu 38. Una e cu 100 de milioane, una e 38 de milioane. 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

 

Și au fost abrogate în ședința trecută? 

 

 Dl secretar general Mănuc Florin 

Se abrogă prin acest proiect! 

Avizul Comisiilor– favorabil.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 

“Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților 

administrației publice locale - Clădiri aflate în administrarea Sectorului 5 al 

Municipiului București” finanțat prin Programul Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020. 
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Cu 18 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, Melnic Constantin-Ion, 

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 3 

abțineri (Ilie Cătălin Andrei, Ducuță Alexandru și Mălăelea Daniel), proiectul de 

hotărâre a fost adoptat.  

Domnii consilieri Naciu Constantin-Vladimir,  Dimitriu Alexandru-Paul, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian nu și-au exprimat votul. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Se consemnează ca atare în procesul verbal. Cu 18 voturi pentru proiectul a 

fost adoptat. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Da. Se va consemna! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

   Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind preluarea 

parțială de către Sectorul 5 al Municipiului București a creditului contractat de 

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

Dacă sunt discuții cu privire la acest punct? Rog secretarul general să supună la vot. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil de la comisia 1 și de la comisia 5.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 18 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, Melnic Constantin-Ion, 

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

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 3 

abțineri (Ilie Cătălin Andrei, Ducuță Alexandru și  Mălăelea Daniel), proiectul de 

hotărâre a fost adoptat. 

Domnii consilieri Naciu Constantin-Vladimir, Dimitriu Alexandru-Paul, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian nu și-au exprimat votul. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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          Cu 18 voturi pentru și 3 abțineri proiectul a fost adoptat.  

          Trecem la punctul 5: Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii 

exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării de 

către Consiliul Local Sector 5 a Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5, 

instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 5. Dacă sunt discuții cu privire la acest punct? Rog pe domnul secretar 

general să supună la vot. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem aviz favorabil de la comisia 1, comisia 2 și comisia 6.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, 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 o abținere (Ilie Cătălin Andrei), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat.  

Domnii consilieri Naciu Constantin-Vladimir,  Dimitriu Alexandru-Paul, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian nu și-au exprimat votul. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

     Cu 20 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 6- Proiect 

de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale și Sectorul 5 al Municipiului București, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, având ca 

obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu Sectorul 5 București, 

în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, cod MySmis 130963. 

Discuții? Nu sunt. Rog pe domnul secretar general să supună la vot. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Avem aviz favorabil atât la comisia cât și de la comisia 8.  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Burlacu Oleg, Cardaș 

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

Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, 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 o abținere (Ilie Cătălin Andrei), proiectul 

de hotărâre a fost adoptat.  

            Domnii consilieri Naciu Constantin-Vladimir,  Dimitriu Alexandru-Paul, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian nu și-au exprimat votul. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Trecem la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea 

și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 205/11.11.2022 privind modificarea 

Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” – Sector 5. Mai întâi, 

dacă cu privire la Amendamentul depus de domnul viceprimar Burlacu, dacă sunt 

discuții? Constat că nu sunt! Domnul secretar general să supună la vot 

Amendamentul. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, 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 o abținere (Ilie Cătălin Andrei), 

Amendamentul domnului viceprimar Burlacu a fost aprobat.  

Domnii consilieri Naciu Constantin-Vladimir,  Dimitriu Alexandru-Paul, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian nu și-au exprimat votul. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

       Dacă cu privire la întregul proiect cu Amendament sunt discuții? Constat că 

nu, rog pe domnul secretar general să supună întregul proiectul la vot. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

          Avem aviz favorabil la Comisia1 și aviz favorabil la Comisia 6. 
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Alexandru, Găină Maria, 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 și 

Țigănuș Marian) și o abținere (Ilie Cătălin Andrei), proiectul de hotărâre pentru 

modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 205/11.11.2022 privind 

modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” – Sector 

5, a fost adoptat.  

Domnii consilieri Zamfirescu Leonard-Niculae, Naciu Constantin-Vladimir, 

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

și-au exprimat votul. 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

La Discuții, dau cuvântul domnului primar interimar Melnic Constantin Ion. 

Dl Primar Interimar Melnic Constantin Ion 

          Bună ziua! Vă mulțumesc că ați participat la ședință. Nu vreau să vă spun 

decât două cuvinte. La mulți ani pentru cei care poartă numele de Sfântul Andrei, cel 

care a creștinat românii, suntem toți români. De asemenea, vreau să vă adresez La 

mulți ani pentru ziua de 1 Decembrie, ziua tuturor românilor. Vă mulțumesc! 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dacă nu mai sunt probleme, declar închisă ședința de astăzi. 

Lucrările ședinței se declară închise la ora 13:56.  

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

MĂNUC FLORIN 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

BÎRSAN MIHAI 


