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PROCES VERBAL  

al ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local  

 Sector 5, din data de 16.12.2022 

 

Ședința a fost convocată de Primarul Interimar al Sectorului 5 prin 

Dispoziția înregistrată cu nr. 4165/15.12.2022. 

Lucrările ședinței încep la ora 1312.  

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 Bîrsan Mihai 

 

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

5, domnul Melnic Constantin-Ion, nr. 4165/15.12.2022, s-a convocat Consiliul 

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

16.12.2022, 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  

3. Burlacu  Oleg – prezent online 

4. Cardaș Daniel Constantin – prezent 

5. Cârlogea George-Cristian – prezent online 

6. Danciu Ioan-Bogdan – prezent  

7. Dimitriu Alexandru-Paul – prezent 

8. Ducuță Alexandru – prezent online 

9. Găină Maria – prezentă  

10. Gorneanu Mihaela – prezentă  

11. Ilie Cătălin-Andrei – prezent online 

12. Iofciu Ion – prezent 

13. Ioniță George –prezent online 

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent online 

15. Matei George  – prezent online 
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16. Matei Ion – prezent  

17. Mălăelea Daniel – prezent online 

18. Melnic Constantin-Ion – prezent 

19. Naciu Constantin-Vladimir –prezent online 

20. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru – prezent 

22. Pop Claudia Ramona – prezentă online 

23. Roșca Iustinian – prezent online 

24. Șerban Andrei-Bogdan –  prezent online 

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca – prezentă  

26. Țigănuș Marian – prezent online 

27. Zamfirescu Leonard-Niculae – prezent online 

Prezenți 27 de consilieri locali, din care 14 consilieri locali sunt online. 

Dl președinte de ședință Bîrsan Mihai 

Dau citire ordinii de zi: 

1. 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; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Igienă orală, educație 

și sănătate –  Zâna Măseluță” derulat de către Complexul Multifuncțional 

„Sf. Andrei”; 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Înainte să începem, vă anunț că ședința ordinară următoare, va avea loc în data 

de 28.12.2022.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Ținând cont că suntem la a doua ședință de îndată una după alta, pe care o 

convocați domnule primar interimar, ținând cont că v-am rugat data trecută să 

scrieți direct în dispoziție care este urgența maximă, că așa spune legea, n-ați 

făcut-o nici de această dată, prin urmare, vă rog și pentru punctul 1 și pentru 

punctul 2, să justificați care este forța majoră, respectiv urgența maximă pentru 

care nu ați putut să convocați o extraordinară cu 3 zile înainte sau o ordinară 

pentru aceste două puncte. Vă aduc aminte că ne-ați pus sub nas în urmă cu ... nu 

știu, 18 ore, o rectificare bugetară care are aproape 400 de pagini, prin urmare, vă 

rog să-mi argumentați de ce nu am putut să avem o convocare cu 3 zile în urmă, 

respectiv, de ce nu putem să avem o convocare pentru luni, marți. 

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 
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Urgența referitoare la rectificarea bugetară, nu aș vrea să intru în polemică 

cu dumneavoastră, dar din câte știu eu, nu există ședință la Primăria Capitalei în 

care să nu se facă rectificare de buget.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Am întrebat de îndată!   

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Ideea este că se închide anul bugetar înainte de data de 28 decembrie, că de 

aia v-am și specificat că pe 28 vom avea ședință ordinară. Se închide anul bugetar 

și pierdem niște bani dacă nu reușim să deschidem finanțările. Din punctul meu 

de vedere, rectificarea bugetară pentru punctul 2, o să rog pe inițiator, domnul 

viceprimar Burlacu Oleg să vă dea explicațiile.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Dar să știți domnule primar interimar că nu mi-ați răspuns la întrebare.  

De ce n-ați convocat-o acum 3 zile? Eu v-am rugat și data trecută! Încercați 

și dumneavoastră să munciți! Nu să faceți poze, când alții plantează copaci.  

Dl primar interimar Melnic Constantin Ion 

Nu aveam toate datele necesare! Nu poți să ... 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Măcar încercați să faceți lucrul ăsta și v-am specificat data trecută:      

puneți-ne pentru numele lui Dumnezeu în convocare care este  urgența. Adică nu 

putem pentru propria incapacitate ... că nu sunteți capabili să munciți și să 

respectați legea, să ne băgați pe gât ... ”domne’ e urgent” și atunci nu respect 

legea. Pentru că nu respectați legea, domnule primar interimar! Și am avut discuții 

cu colegii dumneavoastră! Să vedem cum facem pentru Sectorul nostru, să fie 

bine și să nu ne mai certăm dar nu pot! Dumneavoastră bătându-vă joc de o 

democrație foarte clară, forțați prevederile legale, după cum, șefii dumneavoastră 

nu fac alegeri pentru Sectorul 5, pentru că pot! Regula asta a majorității care poate 

să spulbere orice reglementare legală nu merge. Și pe această cale, vă anunț că 

dacă nu reușiți să justificați urgența, nu vom vota acest proiect, lucru care nu vă 

interesează pentru că aveți majoritate, dar de acum înainte voi ataca în instanță 

fiecare ilegalitate necontând ce conține proiectul respectiv. Pentru că 

dumneavoastră dacă vă făceați treaba și aveați un respect pentru noi consilierii 

locali care venim de fiecare dată să vedem despre ce este vorba, pentru că și noi 

reprezentăm, chiar dacă suntem în minoritate, o anumită pătură din acest sector. 

Dacă ați fi avut respectul acesta, ați fi putut să convocați cu 3 zile înainte. Sunt 

convins de lucrul acesta. Dar, dumneavoastră, preferați să vă faceți poze plantând, 
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în loc să munciți așa că revin și vă spun: vă rog frumos puneți mâna pe muncă sau 

lăsați pe altul dacă dumneavoastră simțiți că nu sunteți capabil. Să se numească 

altul de la PSD, dați-vă demisia, că PSD trebuie să conducă ... asta e situația acum, 

dar lăsați-l pe altul care e mai bun. Nu știu, poate pe domnul city manager că poate 

se pricepe mai bine.   

Dl consilier Roșca Iustinian 

Am să vă spun în primul rând, în calitate de consilier, ce ne spune domnul 

primar interimar că anul fiscal se va închide nu știu când și că astăzi trebuie să 

votăm, asta este o minciună. Doar trebuie să citim legea contabilității ca să ne dăm 

seama că domnul primar interimar minte consilerii locali. Domnule primar 

interimar, vă rog frumos întâi, cereți-vă scuze pentru minciună și doi: retrageți 

convocarea acestei ședințe ilegale. Trei: în calitate de președinte al Comisiei de 

Buget, am rugămintea să țineți cont că niciunul dintre cele două proiecte nu 

răspund criteriilor din Codul Administrativ, astfel încât să primească să fie 

discutate în Comisia de Buget, de urgență. Mai ales o rectificare bugetară, motiv 

pentru care, vreau să luați act că există o opinie separată formulată în procesul 

verbal al Comisiei de buget prin care se menționează că cele două proiecte nu 

corespund Codului Administrativ pentru a fi dezbătute și nu au fost dezbătute în 

Comisia de Buget.                                        

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Să înțeleg că domnul Burlacu a semnat decizia de convocare sau a fost 

domnul primar interimar? Adică semnați orice vine de la domnul Burlacu fără să 

aveți un filtru pentru că bănuiesc că ar trebui să știți de ce era cazul s-o puneți pe 

ordinea de zi. Dacă domnul Burlacu nu reușește bănuiesc că puteți dumneavoastră 

domnule primar interimar. Ar fi bine!  

Domnule secretar general, aș dori o opinie de la dumneavoastră pentru că 

dumneavoastră sunteți cel care certifică legalitatea oricărui act pe care îl 

întocmește primarul respectiv Consiliul Local, iar viza dumneavoastră de 

legalitate este foarte importantă. Am văzut că ea apare pe această dispoziție de  

convocare, prin urmare, vă rog frumos să-mi spuneți și mie în ce condiții din 

punctul dumneavoastră de vedere, aceste două proiecte de lege satisfac cerințele 

art. 134, alin. 4.   

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Din păcate, proiectul și urgența a fost motivată de mine ieri pe grupul 

Consiliului Local. Am fost destul de clar, vizavi de urgența acestui proiect. De 

orice altă polemică nu sunt interesat! Prin urmare, vă rog să lăsați toatre 
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chestiunile astea legate de reinterpretare și fiecare consilier să voteze după cum 

crede!  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Haideți să vedem ce a spus domnul Oleg Burlacu. A fost întrebat care este 

maxima urgență, respectiv care este forța majoră și domnul viceprimar a răspuns: 

”sănătatea copiilor noștri din Sector, bucală sau de orice fel, întotdeauna va 

reprezenta o urgență pentru consilierii locali”, deci este o urgență, nu o maximă 

urgență stimate domnule viceprimar. Nu suntem în fața unei forțe majore! 

Evident, sănătatea este o prioritate pentru oricine, dar în niciun caz, modalitatea 

în care conduceți dumneavoastră Centrul Multifuncțional Sf. Andrei, nu 

reprezintă o urgență pentru dumneavoastră. Din câte înțeleg, nu aveți niciun 

argument. Adică, să ne spuneți: pentru că urmează să se întâmple ceva ... de 

exemplu, domnul primar interimar măcar a încercat. N-a reușit, dar măcar a 

încercat. Dumneavoastră nu ne-ați oferit absolut niciun argument! Să-mi spuneți: 

trebuie să fac modificarea asta pentru că dacă nu o fac vine prăpădul! Asta 

înseamnă maximă urgență, respectiv caz de forță majoră. Deci, încercați domnule 

viceprimar să ne dați măcar o explicație!  

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Dacă nu înțelegeți ce înseamnă necesitatea pentru o viață sănătoasă pentru 

copii, n-are rost să intru în polemică.  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Ok, deci, să înțeleg că este o chestiune generală, nu aveți niciun argument.  

 Dl președinte de ședință Bîrsan Mihai 

Propun să trecem la vot pentru aprobarea ordinii de zi.  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

Ducuță Alexandru, Găină Maria, Matei Ion, Matei George, 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), ordinea de zi a fost aprobată. 

Domnii consilieri Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian nu și-au exprimat votul.  
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Dl președinte de ședință Bîrsan Mihai 

1.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. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? 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, Matei George, Gorneanu Mihaela, 

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

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

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

o abținere ( Ilie Cătălin Andrei), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Domnii consilieri Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian nu și-au exprimat votul.  

Dl președinte de ședință Bîrsan Mihai 

Trecem la punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului 

„Igienă orală, educație și sănătate –  Zâna Măseluță” derulat de către 

Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”. 

Dl președinte de ședință Bîrsan Mihai 

Domnule secretar, Comisiile?  

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avem avize favorabile la ambele comisii. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

L-am rugat pe domnul secretar general să-mi răspundă la întrebare, nu a 

vrut așa că am venit la pupitru. Vă rog frumos să-mi explicați, dat fiind faptul că 

v-ați dat viza de legalitate cum este justificat din punct de vedere legal și cum este 

respectat art. 134, alin 4, în ceea ce privește acest proiect aflat pe ordinea de zi. 

Care sunt elementele care v-au determinat să considerați că suntem în fața unei 

maxime urgențe, elemente din proiectul de hotărâre de Consiliu. 

Dl viceprimar Burlacu Oleg 

Domnule secretar, propun să-i răspundeți în scris domnului consilier 

Dimitriu.  

13 31, intră în sală dl consilier Țigănuș Marian.  
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

O să-i răspund succint. Din cele două rapoarte  de specialitate rezultă în 

mod clar pentru cine este de bună credință și înțelegere că suntem în fața unei 

situații care  impune convocarea  unei ședințe de îndată. Pentru acest motiv am 

dat viza de legalitate. 

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Nu, domnule secretar general, nu mi-ați răspuns la întrebare. Ați constatat 

că... pentru că ați semnat. Vreau un argument în care să spuneți: ținând cont de 

faptul că în...  

Dl secretar general Mănuc Florin 

Situația de fapt prezentată ... dar scrie în cele două rapoarte...  

Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Spuneți-mi care este situația de fapt pe care v-ați grefat. Deci nu știți! Noi 

de ce suntem aici și dumneavoastră de ce existați? Că altfel, puteați să vă dați o 

ștampilă cu semnătura dumneavoastră, domnului primar interimar ca s-o aplice, 

să fie liniștit, are tot timpul viza de legalitate. Eu știu că dumneavoastră sunteți 

plătit din bani publici, dar vedeți, fiind plătit din bani publici, măcar aveți buna 

credință ca să nu spun altfel, să răspundeți la o întrebare pertinentă pe care v-am 

adresat-o și ea este următoarea: nu îmi spuneți ... am analizat și a rezultat că ... 

spuneți-mi cu date concrete! Pe situația de fapt, proiectul conține x,y,z, ținând 

cont de faptul că se poate întâmpla nu știu ce, am considerat că suntem în fața unei 

maxime urgențe. Asta este modalitatea prin care se justifică maxima urgență, nu 

generalități. Prin urmare, vă rog să-mi răspundeți la întrebare! 

Dl secretar general Mănuc Florin 

O să vă răspund în scris ca să fie concis.   

 Dl consilier Dimitriu Alexandru Paul 

Când o să-mi răspundeți în scris? Vă rog frumos dați-mi un termen, ca să 

rămână pe casetă!  

Dl secretar general Mănuc Florin 

În următoarea săptămână!  
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Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Ședința asta este pentru cetățenii Sectorului 5, cum să răspundă în scris? Să 

răspundă aici! Pentru cetățenii Sectorului 5 ne întâlnim acum și avem această 

ședință publică.  

Dl președinte de ședință Bîrsan Mihai 

Ați luat cuvântul domnule Naciu Constantin Vladimir fără acord. Vă rog 

frumos!  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Igienă orală, educație și 

sănătate –  Zâna Măseluță” derulat de către Complexul Multifuncțional „Sf. 

Andrei”. 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

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

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

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

Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia Ramona, Ștefănescu Georgiana-

Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și o abținere (Ilie Cătălin 

Andrei), proiectul de hotărâre a fost adoptat.  

Domnii consilieri Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian și Șerban Andrei Bogdan 

nu și-au exprimat votul.  

Diverse.  

Dl consilier Mălăelea Daniel 

Vreau să ridic o problemă pe care am pus-o și pe grup pentru că este o 

problemă foarte urgentă. Eu știu că astăzi se întocmește proiectul planului de 

școlarizare la Școala 125 și că recomandarea, cu ghilimelele de rigoare este ca 

acolo este să nu existe alt plan de școlarizare decât cel care a existat până acum.  

Înseamnă că încă 2 ani de acum înainte, deci până în Septembrie 2024, acel corp 

de clădire va sta nefuncțional. Cred că e păcat de banii investiți acolo și, în același 

timp, sunt părinți care așteaptă ca acea grădiniță să funcționeze sau acel corp de 

grădiniță care aparține școlii... E o problemă care ține, e adevărat de Inspectoratul 

Școlar, dar Insectoratul Școlar trebuie să știe ce are de gând Primăria cu acel corp 

de clădire. De aceea, cred că e o decizie politică, trebuie să ne gândim dacă facem 

toți demersurile necesare ca acea școală să aibă plan de școlarizare pentru 

învățământul preșcolar încă din anul școlar următor.  
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Dl președinte de ședință Bîrsan Mihai 

Răspunsul l-ați primit pe grup ... 

Luni trebuie ... la Inspectoratul Școlar ...   

Dl consilier Mălăelea Daniel 

Inspectoratul Școlar așteaptă o decizie. Inspectoratul Școlar nu știe dacă 

acel corp de clădire este pregătit să funcționeze. Eu asta spun, Inspectoratul 

Școlar, directoarea nu are cheia de acolo. Inspectoratul Școlar nu știe dacă acel 

corp este gata să funcționeze și atunci noi putem să anunțăm că acolo  se va putea 

funcționa din toamnă astfel încât să aibă plan de școlarizare. Acum se dă planul 

de școlarizare. Trebuie purtată o discuție cu reprezentanții Inspectoratului Școlar 

și Inspectoratul Școlar va proceda ca atare.  

Dl președinte de ședință Bîrsan Mihai 

Domnule consilier s-au făcut demersurile necesare și suntem pe drumul cel 

bun.  

Declar lucrările ședinței închise, la ora 13 37. 

 

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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