
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Sector 3 

din data de 04.09.2019

Convocarea acestei şedinţe a fost făcută de către Primarul Sectorului 3 prin dispoziţia 
înregistrată cu nr. 4083/CP/30.08.2019.

La şedinţă au participat domnul Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă, doamna 
Viceprimar -  Elena Petrescu, domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiţă precum 
şi domnul Victor Său, Primarul Municipiului Soroca din Republica Moldova, însoţit de domnul 
Vasile Baş, Directorul Liceului Teoretic Constantin Stere.

Au fost invitaţi să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 3, precum şi din subordinea Consiliului Local.

La şedinţă a participat un număr de 27 consilieri locali din numărul total de 31.
Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Galbenu Ana Iulia, Tudorache Livia şi 

Pelinaru Cornel (CM).

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi! Declar 

deschisă şedinţa extraordinară din data de 04.09.2019. în sală sunt prezenţi 25 de consilieri. Vă 
supun spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Corneanu.

Dl. consilier Corneanu Antonio Ciprian
Stimată doamnă Preşedinte, propun două suplimentări a ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare din data de 04.09.2019, conform dispoziţiilor nr. 4114, respectiv 4115.Vă 
mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumesc, d-le consilier. Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, 

obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abţineri şi un consilier care nu a votat, suplimentarea 

ordinii de zi a fost aprobată.
Vă supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, 

obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rogî
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Cu 21 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere şi un consilier care nu a votat, ordinea de zi 
a fost aprobată.

A sosit dl consilier Galbenii Mircea Mihai. Sunt prezenţi 26 consilieri.
Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 2 8 .0 8 .2 0 1 9 Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. 
Votaţi, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 abţinere şi 4 consilieri care nu au votat, procesul verbal a fost 
aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, ”,Proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii actului adiţional nr.2 la contractul nr. 1736/05.09.2018 pentru formarea 
profesională a elevilor prin învăţământul dual încheiat între operatorul economic societatea 
Apa Nova Bucureşti S.A., Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” şi Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti”. Propuneri, obiecţiuni? D-le Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu Ioan
Eu aş ruga şi pentru punctul 2 şi pentru punctul 3 să primim, acum, probabil, că nu sunt 

pregătiţi, să primim şi noi un raport a ceea ce s-a întâmplat cu învăţământul dual în anul 
precedent, ca să ştim cum am stat. Cu cât au participat unităţiile economice, câţi au fost 
şcolarizaţi şi, mă rog, care sunt perspectivele.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
S-a consemnat, domnule consilier, şi o să primim în scris. Alte propuneri, obiecţiuni? Nu 

sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 23 voturi pentru, 2 împotrivă şi 1 abţinere proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 3 ,"Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional 

nr.2 la contractul nr. 5070/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin 
învăţământul dual încheiat între operatorii economici Engie Servicii SRL şi Distrigaz Sud 
Reţele SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti”. 
Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog! în sală sunt prezenţi 27 consilieri. (A sosit 
doamna consilier Gutium Narcisa Veronica)

Cu 23 voturi pentru. 2 împotrivă şi 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, ; Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Administrarea 
Domeniului Public Bucureşti SA”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă. 4 abţineri şi un consilier care nu a votat proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii 
Administrare Active Sector 3 SRL”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abţineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea 

derulării şi finanţării în anul şcolar 2019-2020 din bugetul local al Sectorului 3 al
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Municipiului Bucureşti a Programului „Şcoală după Ş c o a l ă Propuneri, obiecţiuni? D-le 
Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu Ioan
Pentru că prin adresa 17816 redactată pe 2 septembrie 2019 şi primită, astăzi, de către 

Primăria Sectorului 3 au fost aprobate 14 şcoli de către Inspectoratul General al Municipiului 
Bucureşti pentru a intra în programul “Prima şcoală”, deci, cu încă una în plus faţă de cât avem 
noi în proiectul de hotărâre, propun să mai avem încă o poziţie, 14, Şcoala Gimnazială Voievod 
Neagoe Basarab, şi să o includem în programul „Şcoală după Şcoală”. Asta ca amendament. 
Referitor la acest punct, aş vrea să spun că nu e suficient să aşteptăm, şi am mai spus asta o dată, 
ca să vină şcolile să se înscrie în acest program.Noi avem mult mai multe şcoli, suntem cam la 
jumătate din şcolile gimnaziale ale sectorului, la ora actuală. De ce? Pentru că, din ce înţeleg şi 
de la colegii consilieri care sunt membrii în consiliile de adminstraţie, multe şcoli nu sunt 
interesate, directorii şi chiar cadrele didactice, deşi acum, înainte, cu doamna locţiitor al 
directorului Direcţiei de învăţământ, am făcut un calcul şi am văzut că un profesor câştigă mai 
mult din programul „Şcoală după Şcoală” decât la salariul pe norma didactică. Câştigă undeva 
la 7.600 lei brut, deci undeva la 1000 euro net pentru 6 ore de program „Şcoală după Şcoală”, 
în medie, în vreme ce un profesor, cel mai mare grad didactic şi cu vechime 15-20 de ani, câştigă 
brut doar 6000 şi ceva de lei pentru norma sa didactică. Deci, nu înţeleg de ce ne plângem că nu 
avem cadre didactice care să ... Probabil că au fost obişnuiţi, în sistemul privat, să-i spunem aşa, 
când impuneau dumnealor un tarif şi probabil că nu e convenabil, dar eu zic că ceea ce oferă 
acum statul, ca salarizare, să ai un salariu de aproape 2000 de euro dacă participi şi la norma 
didactică şi la „Şcoală după Şcoală” este mai mult decât decent. De aceea propun ca şi noi, 
consilierii, dar şi prin Direcţia de învăţământ, să ne adresăm mai degrabă către asociaţiile de 
părinţi, chiar dacă ele nu sunt constituite din punct de vedere juridic, ele există, pentru că 
participă, în consiliul de administraţie, reprezentanţii părinţilor. Deci, o formă de organizare, cu 
siguranţă, există. Că nu este constituită din punct de vedere juridic, asta putem să-i consiliem 
noi, pentru că asta este una din condiţiile de a se înscrie în programul „Şcoală după Şcoală” . 
Să-i consiliem şi să îi determinăm să oblige şcolile să se înscrie şi ele în acest program şi astfel 
să nu avem doar aşa, jumătate din şcoli, şi să putem să acoperim întreg sectorul.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. D-le Consilier Ene.

DI. Consilier Ene Stelian Bogdan
Mulţumesc frumos, doamna Preşedinte. în continuarea celor spuse de dl. Voinea, mă uit 

pe lista asta de şcoli şi văd, în general, şcolile cele mai bune ale sectorului, unde oamenii sunt 
organizaţi, unde părinţii fac presiuni şamd. E un lucru bun, îi felicit că s-au organizat. Dar eu 
văd acest program „Şcoală după Şcoală” mai degrabă în interesul comunităţiilor mai puţin 
avantajate, îl văd exact acolo unde e nevoie de intervenţia statului pentru a ajuta copiii cu mai 
puţine posibilităţi, şi întrebarea mea e, concret, din partea Direcţiei de învăţământ, să ni se spună 
ce demersuri s-au luat pentru a le integra şi pe aceste şcoli. Adică s-a făcut ceva sau doar 
aşteptăm să vină şcolile la noi? Pentru că dacă doar aşteptăm, ele nu vor veni.
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Consilier. D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Bună ziua tuturor. Când e aici de venit cu idei şi cu iniţiative d-alea, de pe scaun, suntem 

foarte buni. Dar nu sunteţi cu toţii.... aaa, nu, nu, nu... că nu sunteţi cu toţii reprezentanţi la şcoli, 
că unii nu sunteţi deloc, că vă e lene să vă duceţi pe acolo. Da, da, la unii dintre consilieri mă 
refer, care n-aţi acceptat să fiţi consilier la nicio şcoală. Dar veniţi pe aici cu idei, aşa, să-i puneţi 
pe alţii la muncă. Atâta vreme cât Consiliul are reprezentanţi, adică d-voastră aţi putea fi 
reprezentanţi Ia şcoli, implicaţi-vă acolo şi încercaţi să determinaţi pe directori şi conducerile 
şcolilor. Da, corect, ce spuneţi d-voastră. Acelea, cu probleme, cam lipsesc. Păi d-aia au şi 
probleme, că au management mai slab. Dar ce uşor e de venit şi de dat din gură de pe scaun şi 
ce greu e să-ţi mişti fundul, să te duci să mai şi faci ceva concret! Şi fac remarca asta cu foarte 
mult regret.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
Am pus o întrebare pur factuală. Dacă s-a făcut ceva din partea Direcţiei de învăţământ. 

Să înţeleg că doar consilierii au această responsabilitate.

D-le Primar.
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Evident că Direcţia de învăţământ face. Da, da, Direcţia de învăţământ face mult mai 

mult decât atât. Evident că face şi treaba asta. O să vă punem la dispoziţie ce a făcut Direcţia de 
învăţământ cu toate că anumite acţiuni le facem informai, nu le facem aşa... cu titulatură şi cu 
antet. Nu! îi chemăm, îi încurajăm, eu ziceam mai mult decât atât. Chiar vreau să văd şi eu şi să 
facem publică lista consilierilor care se implică în consiliile de administraţie la tot ce înseamnă 
instituţii de învăţământ. Da, da. Vreau, neapărat, să punem chestia asta pe site, şi vreau să văd 
şi eu implicarea şi participarea la şedinţele de consiliu de administraţie că am impresia eu că 
demagogia e undeva, la cote maxime. Şi până la urmă trebuie să se vadă realitatea, cine munceşte 
şi cine vine doar să dea din gură pe aici.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentin Ioan
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Domnule Primar, coborâţi din tumul de fildeş în care v-aţi urcat! Dacă faceţi aluzie la 
mine şi la participarea mea la consiliile de administraţie în şcoli, aici sunteţi într-o mare eroare 
pentru că implicarea mea a fo s t... mă rog... am vorbit eu şi se părea că face aluzie şi la mine. 
Deci, implicarea mea a fost mult mai mult decât au făcut-o alţi colegi şi decât ar fi fost cazul ca 
şi consilier. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că ceea ce am sugerat eu ... Deci, am discutat 
cu Direcţia de învăţământ şi doamnele, în comisii, ne-au spus că da, într-adevăr, este o sugestie 
bună şi că nu au luat legătura cu asociaţiile de părinţi, că îndreptarea dumnealor a fost către 
conducerile şcolilor. De la şcoli şi de la cadre didactice au primit răspunsuri, să zicem, negative 
sau care nu ne-au dus către organizarea în toate şcolile a programului „Şcoală după Şcoală’'. 
Deci, recomandarea ar fi să încercăm să ne adresăm şi prin colegii consilieri dar şi prin Direcţia 
de învăţământ către asociaţiile de părinţi, fie ele constituite juridic fie celelalte.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Vă supun spre aprobare amendamentul domnului Consilier Voinea. Votaţi, vă rog!
Cu 27 voturi pentru amendamentul a fost aprobat. Vă supun spre aprobare proiectul de 

hotărâre împreună cu amendamentul domnului consilier.
Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 27 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea anexei la H.CL.S.3 nr.489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local 
a căror supraveghere şi pază este asigurată de personalul poliţiei locale. Propuneri, obiecţiuni? 
Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă şi 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului cu titlul “ Lucrări capitale de creşterea eficientei energetice, modernizare si 
extindere - Grădiniţa nr. 24” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia 
in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 
10.1/invăţământpreşcolar”. Propuneri, obiecţiuni? D-le Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu Ioan
Noi nu cu includerea în Programul Operaţional Regional avem ceva ci cu faptul că după 

ce câştigăm aceste granturi. să spunem aşa, dăm către execuţie aceste lucrări către societăţile 
noastre şi vom vedea mai jos. în suplimentare, cât de capabil este managementul acestor societăţi 
să gestioneze astfel de proiecte. Ca atare, cu asta nu prea suntem noi de acord. Are o oarecare 
legătură, aceste lucrări de extindere sau reabilitare le vom face cu societăţile noastre care, nici 
ele nu mai ştiu ce atribuţii au, de la iarbă verde, la construcţii, la publicitate şamd. De asta şi 
eroarea materială care, de fapt, nu este o eroare materială dar, vom vedea, este cu totul şi cu totul 
altceva suplimentarea întâi.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
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D-le Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Am să notez în calendar în mod special, ziua în care veţi avea dreptate măcar o fărâmă. 

N-are nicio legătură, iar vă grăbiţi, iar vorbiţi pe dinafara subiectului. Avem contract cu o 
societate, e făcută licitaţie, achiziţie publică, frumos, conform legii. Frumos. ..conform legii, că 
frumos nu e! Dar iar vă repeziţi aşa. Dar puteţi să votaţi împotrivă ca la reabilitarea termică, că 
vi se pare ceva., asta puteţi să o faceţi, că ne-am obişnuit.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă şi 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a 

fost aprobat.
Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniţa nr. 68” şi a cheltuielilor legate de 
proiect, în vederea finanţării acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 
2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar**. Propuneri, obiecţiuni? 
Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă şi 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniţa nr. 69” şi a cheltuielilor legate de 
proiect, în vederea finanţării acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 
2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar”. Propuneri, obiecţiuni? 
Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă şi 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniţa nr. 70” şi a cheltuielilor legate de 
proiect, în vederea finanţării acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 
2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar”. Propuneri, obiecţiuni? 
Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 24 voturi pentru şi 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare şi extindere la bazinul de înot - 
Grădiniţa nr. 154” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia in cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 
10.1/învăţământ preşcolar”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 24 voturi pentru şi 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare şi extindere la bazinul de înot - 
Grădiniţa nr. 191” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia in cadrul
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Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 
10.1/învăţământ preşcolar”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă şi 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniţa nr. 196” şi a cheltuielilor legate de 
proiect, în vederea finanţării acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 
2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar”. Propuneri, obiecţiuni? 
Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 23 voturi pentru şi 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat învăţământului anteprescolar si 
preşcolar zona Dristor (fosta Grădiniţa nr. 239) ” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea 
finanţării acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 
10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă 
rog!

Cu 23 voturi pentru şi 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului cu titlul “Lucrări de extindere Grădiniţa Peştişorul de aur (nr. 241)” şi a 
cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia in cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ 
preşcolar”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 24 voturi pentru şi 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului cu titlu l“Construire complex multifuncţional pentru activităţi didactice si sport 
la Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” şi a cheltuielilor legate de proiect, în 
vederea finanţării acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ primar şi gimnazial”. Propuneri, obiecţiuni? 
Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 22 voturi pentru şi 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului cu titlul “Construire complex multifuncţional pentru activităţi didactice si sport 
la Şcoala Gimnazială Nicolae Labiş (fosta nr. 89)” şi a cheltuielilor legate de proiect, în 
vederea finanţării acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ primar şi gimnazial”. Propuneri, obiecţiuni? 
Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 24 voturi pentru şi 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi modernizare - 
Şcoala Gimnazială nr. 95” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia 
in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 
10.1/învăţământ primar şi gimnazial”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 24 voturi pentru şi 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.
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Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului cu titlul “Construire complex multifuncţional pentru activităţi didactice si sport 
la Şcoala Gimnazială Federico Garda Lor ca (fosta nr. 196)” şi a cheltuielilor legate de 
proiect, în vederea finanţării acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 
2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăfământ primar şi gimnazial”. Propuneri, 
obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 23 voturi pentru şi 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 1 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii 

materiale din cuprinsul Actului Adiţional la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, 
cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, aprobat prin HCL3 nr. 352/25.06.2019”, 
Propuneri, obiecţiuni? D-le Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu Ioan
Am ajuns la punctul despre care vorbeam. Nu cred că e vorba despre o eroare materială 

ci despre o incompetenţă. A nu ştii să te uiţi pe un tabel şi să treci cifra corectă intr-o hotărâre 
de consiliu nu este eroare materială. Nu vreau să spun altceva. Domnul Primar ar fi spus altfel 
deşi, în ultima vreme, cam evită şi se abţine. Foarte bine face. Nu cred că e vorba de o eroare 
materială, o greşeală de 2,3 milioane lei într-o hotărâre de consiliu.

Dna Preşedinte de şedinţa Văduva Iuliana
D-le Director.

Dl. Director Executiv Radu Munteanu -  Direcţia Administrativă si Management
Informaţional

Asta am spus şi în raportul de specialitate, că dintr-o eroare materială. Am fost notificaţi, 
am venit, am spus şi în comisii, am expus şi în raportul către Consiliu. A fost o eroare. Sunt 
tabele cu zeci de poziţii.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu Ioan
Eroare materială înseamnă să scrii 11 în loc de 12. Şi spun 11 pe gură şi scriu 12. Dar a 

scrie cu virgulă, cu leu, a copia dintr-o parte în alta, adică a nu ştii ce înseamnă o sumă din care 
Construcţii -  Montaj mai puţin şi să pui într-o hotărâre de consiliu şi să spui că dintr-o eroare 
materială, noi, acum, dăm încă două.. .doar pentru o eroare materială de 2,3 milioane de lei, nu 
cred că e eroare materială de 2 milioane de lei. Puteam să facem altfel, să anulăm acea hotărâre, 
să dăm o altă hotărâre, nu să spunem că e eroare materială. Cu asta nu sunt de acord.

Dl. Director Executiv Radu Munteanu -  Direcţia Administrativă si Management
Informaţional

La momentul la care ne-am raportat, ne-am raportat la C+M şi nu la devizul general. Era 
o poziţie mai la dreapta. Am ataşat în spate, la raport, inclusiv devizul de la proiectant.
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D-le Primar.
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Poate daţi o hotărâre de consiliu sa li se taie capul celor care, uite, mai comit greşeli, că 

nu-s perfecţi aşa, ca d-voastră. Avem, intr-adevăr, şi aici, o activitate complexă şi intensă. Am 
dat afară 300 de oameni de la Primăria Sector 3 doar în ultimul an şi, e adevărat că, pe fondul 
oboselii, pe fondul încărcării se pot face greşeli. Ce? îi punem la zid acum. îi omorâm? V-a 
explicat, v-a spus că a copiat greşit. Se poate întâmpla, greşeala e omenească. De asta trebuie 
digitalizare. Hai, ne urcăm cu picioarele acum şi, în general, ăia care nu sunt în stare să facă 
nimic la viaţa lor, ăia sunt foarte răi şi nu acceptă să greşească nimic dar dacă-i cauţi în viaţa lor 
ce au lăsat în urmă, şi nu mă refer la d-voastră, neapărat, dar dacă vă consideraţi asta nu e vina 
mea.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. D-le Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
Există erori materiale, aşa cum spunea dl director, prin tabele cu sute de poziţii, şi există 

erori materiale privind principala sumă din contract pe care noi aprobăm respectiva hotărâre şi 
care au o substanţă politică. Când schimbi şi adaugi 20% la preţul contractului, nu cred că e ok 
să vii în Consiliu, să spui "e o eroare materială”. Trebuie explicat şi prezentat ca atare, că e alt 
contract. Că a fost o eroare materială Ia baza greşelii, înţeleg.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
A explicat la comisii, d-le Ene. Dacă d-voastră nu veniţi Ia comisii, nu e vina dumnealui 

sau vina noastră, a celorlalţi. Dumnealui a explicat.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan
Mi-aţi dat şi cuvântul şi acum mă întreruperi, nu! Mulţumesc frumos.

Dna Preşedinte de şedinţă Vădnva Iuliana
Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 16 voturi pentru. 6 împotrivă, 4 abţineri şi un consilier care nu a votat proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 2 suplimentar, '‘Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în 

Sectorul 3 a unui eveniment destinat sărbătoririi cuplurilor domiciliate în Sectorul 3 care au 
împlinit 50 de ani de c ă s ă to r ie Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri şi 3 consilieri care nu au votat proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.
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Trecem Ia punctul 3 suplimentar, Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de 
Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Sector 3 pentru anul 2019”. Propuneri, 
obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 2 abţineri şi 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost 
aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar de pe suplimentare 2, “Proiect de hotărâre privind 
aprobarea deplasării delegaţiei Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în Municipiul Soroca, 
Republica Moldova, în perioada 25-29 septembrie 2019”. D-le Consilier Voinea.

DI Consilier Voinea Inocentiu Ioan
Am primit această suplimentare acum câteva ore şi nu ştim mai nimic despre ea. Bănuiesc 

că, invitaţii de la prezidiu ar fi dorit să ne facă această invitaţie în direct, acum, dar nu ştiu dacă 
sunt într-adevăr sau nu, reprezentaţii Municipiului Soroca, dar consider că în proiectul de 
hotărâre nu este specificat nici un desfăşurător al activităţilor. Am înţeles, oarecum din comisii, 
că ar fi vorba de, mai mult, de zona de apropiere culturală, de aceea nu consider că trebuie să 
meargă, în bloc, Consiliul Local, ci cei care sunt interesaţi şi care pot să aducă ceva în cadrul 
discuţiilor care probabil se vor purta, repet, nu ştim dacă se vor purta. A merge aşa, în bloc, 
consider că este un program de vacanţă şi noi nu vom da curs unei astfel de solicitări venite pe 
nepusă masă, să zicem aşa, nepregătită.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoită
Şi Gică Contra trebuie să fie reprezentat în această sală, altfel Caragiale ar rămâne fără 

substanţă. îmi face mare plăcere, stimaţi colegi, să avem în mijlocul nostru, un invitat de seamă, 
în persoana domnul Primar al oraşului Soroca, domnul Victor Său, căruia îi mulţumesc că este 
astăzi, aici, şi reprezintă acest oraş drăguţ. L-am vizitat o dată şi am fost impresionat. Se fac 
lucruri interesante acolo. Cei care nu sunteţi neapărat Gică Contra şi sunteţi împotriva la orice, 
din principiu, şi veţi dori să mergeţi acolo, o să vedeţi lucruri interesante. Printre lucrurile 
interesante pe care le-am văzut acolo, am vizitat o biserică, o biserică maramureşeană, un model 
românesc, unică în Republica Moldova, făcută de români, de preşedintele Băsescu. Dar unii îl 
susţineau pe Băsescu, dar, mă rog, nu mai contează! Printre puţinele lucruri bune pe care le-a 
făcut! De asemenea, am văzut acolo o cetate construită de Ştefan cel Mare, reabilitată acum, 
recent, într-un parteneriat cu Municipiul Suceava. Mi s-a părut o chestiune foarte interesantă şi 
felicitări celor de la Suceava şi felicitări, încă o dată, domnului primar de la Soroca pentru 
iniţiativă şi pentru acest proiect foarte drăguţ, sper să fiţi de acord să mergeţi acolo să-l vedeţi, 
că este cu adevărat interesant şi de asemenea, am avut ocazia să merg pe Aleea Buzău. Am zis. 
cum adică Aleea Buzău? Este făcută de către oraşul Buzău, ca semn de prietenie pentru oraşul 
Soroca sau pentru cele două localităţi. Evident că atunci când discutăm despre prietenii noştrii, 
fraţii de peste Prut, toată lumea are gura plină de ce ar trebui, de cum ar trebui! Dar când e să 
facem ceva, ce credeţi? Vor fi împotrivă ca măgarul aşa, pe călcâie. Dar, din fericire, sper eu că 
sunt suficient de mulţi oameni, că aşa este şi în societate, un segment semnificativ, un segment
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important, care sunt oameni realişti, care sunt proactivi şi conştientizează care sunt acele acţiuni 
necesare şi benefice pentru noi, toţi. Chiar avem nevoie să colaborăm cât putem noi de mult cu 
fraţii noştri de peste Prut. Este un demers pe care-1 încurajez. Eu, personal, îmi reproşez faptul 
că până acum nu am făcut mare lucru în această direcţie, mi-o reproşez, dar, în continuare, am 
să încerc să îmbunătăţesc şi acest aspect şi am convingerea că şi dumneavoastră gândiţi în 
aceeaşi direcţie. De aceea, doamna Preşedinte dacă-mi permiteţi să dau cuvântul domnului 
Primar.

Dl Primar al Municipiului Soroca -  Victor Său
Mulţumesc, domnule Primar! Stimaţi consilieri, sincer să vă zic sunt onorat să particip la 

o aşa şedinţă şi vă mulţumec că aţi acceptat, deoarece asta este, iarăşi, un schimb de experienţă. 
Ne uităm la experienţa mea bogată în administraţia locală, sunt deja la al 3 lea mandat, două de 
primar şi unul de preşedinte de., la noi raion, la voi de judeţ, cum era înainte. Am fost onorat că 
Preşedintele Asociaţiei Primarilor din România să fie la Soroca şi am avut posibilitatea să 
arătăm, evident că arătăm totdeauna ceea ce-i mai bun. Soroca, cum a spus şi domnul primar, 
este situată şi este poarta României Mari. Este o cetate construită mai mult de 500 de ani în 
urmă, deoarece, recent, am sărbătorit aniversarea a 520 de ani, pe data de 28 august şi este unica 
cetate care a rămas pe teritoriul Modovei, deoarece ştiţi că Hotin, Cetatea Albă, deja, practic, 
sunt pe teritoriul Ucrainei, Tighina este pe un teritoriu de conflict şi această bijuterie medievală 
a fost recent, în 2015, reconstruită în parteneriat cum a spus domnul primar cu Cetatea de Scaun 
de la Suceava. Apropo, şi restaurarea cetăţii a fost îndeplinită de fraţii noştri, români din Iaşi, 
deoarece în Republica Moldova nici specialişti nu am avut aşa în domeniu şi am apelat la 
întreprinderile internaţionale, la care au venit colegii şi ne-au ajutat. Evident că maştaburile nu 
sunt chiar aşa, ca la Bucureşti, dar atunci când un oraş este mai mic, are un partener mai mare, 
e mult mai uşor de a se dezvolta. Noi avem înfrăţite cu mai multe oraşe din România, cum este 
oraşul Buzău, pe data de 10 februarie anul 2018 a fost semnată înfrăţirea cu Municipiul Suceava, 
recent Tumu Severin, adică nu am fost, doar prin telefon, Consiliul Municipal a primit o decizie 
de înfrăţire şi aşteptăm tot în vizită în luna octombrie la Soroca, iar mai bine de auzit, mai bine 
o dată să vezi, pentru că am propus împreună cu domnul primar, ca să vă invităm să veniţi, să 
vedeţi o dată Soroca şi vă asigur că veţi rămâne aşa un pic, o să aveţi o vacanţă frumoasă şi veţi 
vedea anume cum arăta România Mare şi cum arată acum, în ziua de azi, Republica Moldova. 
Vă mulţumesc. Doamne ajută!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule primar. Domnule consilier Voinea.

Dl Consilier Voinea Inocentiu Ioan
II salutăm pe domnul Primar Victor Său şi îl asigurăm de toată aprecierea noastră şi de 

respectul nostru, dar în hotărârea de consiliu nu se face vorbire despre sprijinul pe care noi, 
liberalii şi Dreapta Românească, încă de la Revoluţia din 89, prin Podul de Flori, am arătat-o cu 
inima deschisă către fraţii moldoveni şi prin nenumăratele acţiuni pe care le facem, de strângere 
de cărţi, pe care le trimitem în Republica Moldova şi prim multe, multe alte acţiuni de susţinere, 
ne arătăm susţinerea faţă de dumneavoastră. îmi pare rău că domnul primar a considerat că sunt
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un Gică Contra. Nu se vede, dacă a făcut referire la Caragiale dumnealui, de la discurs până la 
ţinută şi tot aşa, este un Farfuridi al politicii româneşti, dar asta nu ne împiedică să fim alături 
de dumneavoastră şi să-i spunem că a comis o impoliteţe neprezentându-vă de la început, de la 
intrarea în sală. Ne menţinem, în continuare, poziţia de a nu participa la această delegaţie pe 
banii cetăţenilor din Sectorul 3, dar dacă ne veţi face invitaţia, venim cu mare drag pe propriii 
noştri bani în vacanţa pe care ne-o spuneţi şi, mă rog, ne-o recomandaţi în Soroca.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Domnule Primar, stimaţi colegi, v-aţi obişnuit şi dumneavoastră, că aveţi şi 

dumneavoastră Gică Contra din ăştia, am eu convingerea, nu există, trebuie să joace cineva rolul 
ăsta şi nu puneţi la suflet, că dacă va vota împotrivă, asta se întâmplă de obicei, au votat 
împotriva, de exemplu, reabilitării termice la şedinţa trecută, declarând la microfon că votează 
împotriva reabilitării termice, adică fix împotriva cetăţenilor care I-au votat să fie aici, în 
Consiliu. Aşa că nu trebuie să punem la suflet, repet, este o chestiune de strategia fiecăruia. Noi, 
aici, suntem un Consiliu, suntem foarte democraţi, spunem fiecare, era să zic, fiecare ce 
gândeşte, dar nu sunt sigur că m-aş exprima corect. In consecinţă, eu îmi cer scuze pentru că în 
Consiliu, aici, nu aţi fost primit, neapărat, aşa cum mi-aş fi dorit.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Consilier Voinea.

Dl Consilier Voinea Inocentiu Ioan
Domnule Primar, faceţi afirmaţii care nu mi-au aparţinut. Am votat împotriva acelui 

punct la ordinea de zi, pentru că am argumentat, nu împotriva reabilitării termice, ci împotriva 
proastei reabilitări termice, împotriva lucrărilor efectuate foarte prost, cu firme la mâna a 3- a, 
a 4- a, cu şantiere lăsate în aşteptare şi oamenii lăsaţi cu acoperişul nerezolvat şi cu ploaie la 
ultimul nivel şi cu termopane de proastă calitate şi cu spaţiul verde lăsat ani de zile ca după 
şantier. Pentru asta am votat noi împotrivă, nici vorbă împotriva unei reabilitări termice făcute 
chiar şi pe bani europeni şi pe fonduri de la bugetul local, de bună calitate. în rare cazuri s-a 
întâmplat acest lucru, avem foarte multe, foarte multe plângeri din partea cetăţenilor în legătură 
cu proasta calitate a lucrărilor de reabilitare. Deci, nu-mi puneţi în gură lucruri pe care nu le-am 
spus. Iar acum, repet, avem toată stima pentru oaspeţii noştri, dumneavoastră nu aţi avut 
respectul să-i prezentaţi din prima. O să învăţaţi uşor, uşor şi chestia asta de diplomaţie, dacă vă 
interesează, şi îi asigurăm de tot suportul nostru, în continuare. Votăm împotriva deplasării pe 
bani publici, nu pentru altceva.

Dl Consilier Petrescu Cristian

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Consilier Cristian Petrescu.
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Vă mulţumesc. Noi la PMP, dintotdeauna am susţinut Republica Moldova şi fraţii noştri 
de peste Prut, cu acţiuni concrete şi ale Preşedintelui Băsescu şi ale Preşedintelui Tomac, nu 
doar declaraţii mai recente sau mai demult făcute. Suntem într-un totul de acord cu orice asociere 
cu fraţii noştri de peste Prut. Aş fi vrut, totuşi, să văd în textul hotărârii, aşa cum la punctul 2 din 
prima suplimentare, cel cu evenimentul pentru persoanele căsătorite de peste 50 de ani, exista o 
prevedere la un punct, că bugetul nu va depăşi 100 de mii lei, aşa aş fi vrut să văd şi la această 
hotărâre, o sumă maximă care să nu fie depăşită, pentru că acolo nu scrie absolut nimic, decât 
faptul că se va finanţa de la bugetul local şi ar fi bine să avem o sumă pe care să nu o depăşim, 
tocmai, pentru că avem grijă de banii cetăţenilor din Sectorul 3.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
S-a consemnat, domnule consilier. Domnule Consilier Ene.

Dl Consilier Ene Stelian Bogdan
Mulţumesc, doamna Preşedinte. Mulţumesc, distinşilor invitaţi pentru invitaţia pe care 

ne-au făcut-o, să vizităm Municipiul Soroca. Susţinem iniţiativa, nu aş vrea să fim demagogi. 
Mie mi se pare că aici avem o problemă de cheltuire a banului public la noi, în primărie. Am o 
propunere de amendament. Haideţi, în loc să invităm consilierii, să invităm câte un reprezentat 
al fiecărui grup şi toţi ceilalţi consilieri care vor să vină şi sprijină iniţiativa, să vină pe cheltuială 
proprie. Mi se pare un compromis acceptabil, este o iniţiativă foarte bună, dar singura mea 
obiecţie, reţinere, ar fi, consilierii să nu voteze, cu mâna lor, o vacanţă pentru ei înşişi. Atâta tot. 
Aş vrea să propun acest amendament, să-l votăm. Un reprezentant de la fiecare grup politic. 
Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Consilier Dobre.

Dl Consilier Dobre Alexandru
Mulţumesc frumos, doamna Preşedinte. Referitor la ce a spus colegul meu de la USR aş 

avea următoarea intervenţie. Având în vedere faptul că ne înfrăţim şi suntem de acord cu 
înfrăţirea oraşului Soroca, eu consider că toţi votăm în folosul acestei înfrăţiri de acum încolo 
şi consider că un singur consilier local nu reprezintă tot consiliul. Consiliul Local nu este format 
doar din liderii grupurilor politice. 5 consilieri, poftim! Vorbim de 31! Acesta este punctul meu 
de vedere. Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Stimaţi colegi, ştim bine că suntem încinşi puţin acum, este campanie electorală, acum 

vă spun o chestiune, nişte realităţi. Astfel de acţiuni, astfel de iniţiative, nu doar că sunt normale, 
dar sunt necesare. Aşa cum v-aţi votat, când aţi mers, ca să faceţi acele cursuri, pe care vi le-aţi 
votat şi aţi fost şi beneficiari, cred că acelaşi lucru poate fi şi acum. şi vă spun cât se poate de
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direct şi deschis, că această demagogie, că, vezi Doamne, să mergi în concediu pe bani publici, 
în situaţia în care până acolo faci o zi, la întors faci o zi, iar eu care am organizat mai multe 
deplasări oficiale în străinătate şi nu doar că ştiu cât de obositor este, ştiu cât de dificil ne-a fost 
ca să facem delegaţia, pentru că sunt foarte mulţi care sunt comozi şi care nu vor să meargă. Or, 
mă gândesc că ar fi foarte frumos din partea noastră, să mergem acolo într-un număr 
reprezentativ. Şi aşa este complicat de stat o zi în autocar la dus şi o zi la autocar, la întors. 
Haideţi ca să discutăm cât se poate de pe bune! Să mai punem şi costuri din buzunar, o să facem 
o chestiune fâsâită! Sunt conştient de faptul că unii chiar asta îşi doresc, să facem un fâs, adică 
să nu iasă nimic. Ia uite că şi-au propus şi nu sunt în stare să realizeze! Dar cred că noi care 
suntem proactivi şi bine intenţionaţi, ar trebui să gândim cât se poate de raţional şi, da, sunt de 
acord cu ce spunea dl. Consilier Petrescu, dacă am pune o sumă limită, ar fi cât se poate de bine 
venit, în sensul în care, nu ştiu, 20-25 de mii de lei, pentru această deplasare, hai un 30 de mii 
de lei, cred că este suficient şi acoperitor să rezolvăm această problemă şi am putea să o punem 
ca amendament şi gata. Nu doar consiliul, o să vedeţi că merg acolo, tocmai am discutat cu 
doamna director de la Alexandru Ioan Cuza, apropo, trebuie pus în hotărâre bibliografia lui 
Alexandru Ioan Cuza şi toate cărţile de istorie, în această hotărâre. Ce aberant! Aşa. Deci, merg 
şi din partea şcolii cu noi, acolo, şi mă gândesc că nu o să-i punem să plătească, mai ales că două 
zile sunt din weekend, adică ne rupem din program, să mergem acolo într-o vizită oficială, să 
reprezentăm comunităţile care ne-au acordat încredere să-i reprezentăm. Evident că s-a făcut un 
amendament. A fost o propunere de amendament fără sumă, dar aşa, din ce-mi dau eu seama, 
un 25-35 de mii de lei maxim, ar trebui să fie suficient. Şi dacă nu este suficient, om mai pune 
şi de la noi, că, este adevărat, trebuie să fi responsabil cu ce înseamnă banul public. Dacă sunteţi 
de acord, ar fi două propuneri de amendament, una în care să limităm, şi cu asta sunt de acord, 
pe cealaltă nu o discut, este la opţiunea dumneavoastră.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar. Domnule Consilier Ene.

DI Consilier Ene Stelian Bogdan
Ca să fiu foarte clar pe amendamentul meu, în nici un caz nu susţin eliminarea celorlalte 

categorii de invitaţi. Cu siguranţă, aparatul tehnic trebuie să meargă, pentru că este şi o vizită de 
lucru, asta este esenţa. Doar că, dumneavoastră aţi spus un cuvânt foarte interesant, delegaţia să 
fie reprezentativă, adică să fie un număr reprezentativ de consilieri. Sunt perfect de acord. Am 
propus un om de fiecare grup, ar însemna 5 oameni. Putem să mergem la doi oameni din grup, 
putem să discutăm. Doar făcând o analogie cu mişcările similare din parlament, niciodată nu am 
auzit ca un întreg parlament să fie invitat într-o ţară străină. E invitat un reprezentant, doi, nu 
poţi să inviţi tot consiliul. Aia nu este o delegaţie reprezentativă, este, cum am spus, o vacanţă, 
îmi modific amendamentul, să fie doi reprezentanţi de la fiecare grup şi să supunem la vot. Vă 
mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Consilier Dobre.
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Dl Consilier Dobre Alexandru
Domnule consilier, în primul rând noi suntem 31, parlamentari sunt vreo 460 şi ceva, nu 

mai ştiu exact! Deci, nu comparăm! Doi, repet, eu nu vreau să votez ceva ce nu am văzut! Mi se 
pare absurd să trimit acolo pe cineva care are un punct de vedere, să vină să mi-I explice, şi eu, 
votează că aşa zic eu, că am fost eu acolo şi am văzut! Nu! Vreau să merg eu, eventual, dacă voi 
avea timp şi voi putea în perioada aceea, şi să mă conving de unul singur, dacă acel proiect 
este fezabil şi pe viitor sau această colaborare va fi fezabilă pe viitor.

Dna Consilier Pănnică Adriana
în Hotărârea de Guvern 1860/2006, sunt prevăzute nişte tarife, acolo.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită
Stimaţi colegi, şi eu ştiu că sunt reglementate.

Dna Tudor Bianca ■ Sef Serviciu Implementarea Proiectelor
Este făcută pe fiecare ţară în parte, împărţită şi diurna şi cazarea pe zi. Deci este o sumă

limită.

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Pentru Republica Moldova cât e? Avem acum?

Dna Tudor Bianca -  Sef Serviciu Implementarea Proiectelor
Nu ştim. Imediat.

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Dacă sunteţi de acord, oricum noi nu putem depăşi prevederile legale. Că ne ducem sub 

ele, asta este un alt subiect! Vom veni cu o informare ulterior, ce a însemnat chestiunea asta. 
Dar vă asigur că sunt nişte sume derizorii, ca să zic aşa. Taman bine, cât să faci scandal pe ele, 
că astea sunt sumele care le înţelege...! Până la urmă sunt două puncte, care unul dacă este ...

Dl Consilier Petrescu Cristian
Dacă este vorba de o hotărâre, renunţ la amendament.

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Deci renunţaţi!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Vă supun spre aprobare amendamntul domnului consilier Ene. Votaţi, vă rog!
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Cu 6 voturi pentru, 17 împotrivă, 1 abţinere şi 3 consilieri care nu au votat amendamentul 
domnului consilier nu a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare punctul 1 suplimentar, de pe suplimentare 2. Votaţi, vă rog!
Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abţineri şi 4 consilieri care nu au votat proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Declar şedinţa închisă. O zi bună în continuare!

a

întocmit: Gheorghişan Elena

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul 
de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.
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Name List

Proposal Name:
Suplimentarea 
ordinii de zi

Yes ( Vote: 18)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerica
lacob Cezar Marineata Marcel Paunica Adriana
Petrescu Cristian Petrescu Elena Popescu Romeo
Radu Constantin Sima Elena Daniela Tudor Elena
Văduvă Iuliana Vasiliu Mariana Voicu Alin lonut

No ( Vote: 3 )
Fatu Adrian Tudorache Andrei Cristian Voinea Inocentiu Ioan

Abstain ( Vote: 3 )
Ene Stelian Bogdan Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1 )
Marinescu Ionela

9/4/2019 4:10:31 PM Page 1 of 1
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Proposal Name:
Aprobarea 
ordinii de zi

Yes ( Vote: 21 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă iuliana

No (Vote: 2 )
Fatu Adrian

Abstain ( Vote: 1 )
Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 1 )
Moldoveanu Lucian Ionel

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Malureanu Liviu 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu Ioan

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

9/4/2019 4:10:43 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name:
Punctul 1 
Aprobare P.V.
S.O. 28.08.2019

Yes ( Vote: 21 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
lacob Cezar
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Văduvă Iuliana

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1 )
Galbenu Mircea Mihai

No-Voting ( Total: 4 )
Ene Stelian Bogdan 
Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Fatu Adrian

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Tudorache Andrei Cristian 
Voinea Inocentiu Ioan

Malureanu Liviu

9/4/2019 4:10:57 PM Page 1 of 1
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Yes (Vote: 23)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Galbenu Mircea Mihai 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu. Mariana

No (Vote: 2 )
Fatu Adrian

Abstain ( Vote: 1 )
Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 0 )

Proposal Name:
Punctul 2

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu Ioan

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

9/4/2019 4:12:56 PM Page 1 of 1



N am e List

Yes (Vote: 23)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No (Vote: 2 }
Fatu Adrian

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 2 )
Malureanu Liviu

Proposal Name:
Punctul 3

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu Ioan

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Hontaru Valerica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

9/4/2019 4:13:08 PM Page 1 of 1
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Yes (Vote: 18)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
lacob Cezar 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena

No (Vote: 4 )
Fatu Adrian 
Voinea Inocentiu Ioan

Abstain ( Vote: 4 )
Gutium Narcisa-Veronica 
Văduvă Iuliana

No-Voting (Total: 1 )
Ene Stelian Bogdan

Proposal Name:
Punctul 4

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Voicu Alin lonut

Galbenu Mircea Mihai Tudorache Andrei Cristian

Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel

9/4/2019 4:13:35 PM Page 1 of 1
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Proposal Name: 
Punctul 5

Yes ( Vote: 19)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 4 )
Fatu Adrian 
Voinea Inocentiu Ioan

Galbenu Mircea Mihai Tudorache Andrei Cristian

Abstain ( Vote: 4 )
Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian Ionel

lacob Cezar Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 0 )

9/4/2019 4:13:45 PM Page 1 of 1
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Yes ( Vote: 27 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Fleancu Florin 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 0 )

Proposal Name:
Amendament 1

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Tudorache Andrei Cristian 
Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru 
Fatu Adrian
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Văduvă Iuliana 
Voinea inocentiu Ioan

9/4/2019 4:07:27 PM Page 1 of 1
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Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Tudorache Andrei Cristian 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 0 )

Proposal Name:
Punctul 6

Yes {Vote: 27)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Fleancu Florin 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Fatu Adrian ' - 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Văduvă Iuliana 
Voinea Inocentiu Ioan

9/4/2019 4:13:55 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name: 
Punctul 7

Yes (Vote: 24)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Ene Stelian Bogdan Fleancu Florin
Galbenu Mircea Mihai Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica
lacob Cezar Malureanu Liviu Marineata Marcel
Marinescu Ionela Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana
Petrescu Cristian Petrescu Elena Popescu Romeo
Radu Constantin Sima Elena Daniela Tudor Elena
Văduvă Iuliana

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu Ioan

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 2 )
Fatu Adrian

Vasiliu Mariana 

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

9/4/2019 4:14:07 PM Page 1 of 1



N am e L is t

Proposal Name: 
Punctul 8

Yes (Vote: 24)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Ene Stelian Bogdan Fleancu Florin
Galbenu Mircea Mihai Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica
lacob Cezar Malureanu Liviu Marineata Marcel
Marinescu Ionela Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana
Petrescu Cristian Petrescu Elena Popescu Romeo
Radu Constantin Sima Elena Daniela Tudor Elena
Văduvă Iuliana

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu Ioan

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 2 )
Fatu Adrian

Vasiliu Mariana 

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Afin lonut

9/4/2019 4:14:18 PM Page 1 of 1
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Yes (Vote: 23)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu Ioan

Abstain ( Vote: 0 }

No-Voting ( Total: 3 )
Fatu Adrian

Proposal Name:
Punctul 9

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Hontaru Valerica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Marineata Marcel Tudorache Andrei Cristian

9/4/2019 4:14:30 PM Page t of 1



Name List

Proposal Name:
Punctul 10

Yes (Vote: 24 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No ( Vote: 1 )
Tudorache Andrei Cristian

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 2 )
Fatu Adrian

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu Ioan

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

9/4/2019 4:14:38 PM Page 1 of 1



Name List

Yes { Vote: 24)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No { Vote: 0 }

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 3 )
Fatu Adrian

Proposal Name:
Punctul 11

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian Voinea Inocentiu Ioan

9/4/2019 4:14:48 PM Page 1 of 1



N am e List

Yes ( Vote: 24)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No { Vote: 0 )

Proposal Name:
Punctul 12

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Abstain { Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 3 )
Fatu Adrian 1 udorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Hontaru Valerica 
Marineata Mareei 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu Ioan

9/4/2019 4:14:57 PM Page 1 of 1
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Proposal Name:
Punctul 13

Yes (Vote: 23)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Ene Stelian Bogdan Fleancu Florin
Galbenu Mircea Mihai Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica
lacob Cezar Marineata Marcel Marinescu Ionela
Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana Petrescu Cristian
Petrescu Elena Popescu Romeo Radu Constantin
Sima Elena Daniela Tudor Elena Văduvă Iuliana
Vasiliu Mariana Voicu Alin lonut

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu Ioan

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 3 )
Fatu Adrian Malureanu Liviu Tudorache Andrei Cristian

9/4/2019 4:15:07 PM Page 1 of 1
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Proposal Name: 
Punctul 14

Yes { Vote: 23 )
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Ene Stelian Bogdan Fleancu Florin
Galbenu Mircea Mihai Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica
lacob Cezar Malureanu Liviu Marineata Marcel
Marinescu Ionela Paunica Adriana Petrescu Cristian
Petrescu Elena Popescu Romeo Radu Constantin
Sima Elena Daniela Tudor Elena Văduvă Iuliana
Vasiliu Mariana 

No ( Vote: 0 ) 

Abstain ( Vote: 0 ) 

No-Voting { Total: 4 )

Voicu Alin lonut

Fatu Adrian 
Voinea Inocentiu Ioan

Moldoveanu Lucian Ionel Tudorache Andrei Cristian

9/4/2019 4:15:17 PM Page 1 of 1



N am e L ist

Proposal Name:
Punctul 15

Yes (Vote: 23)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Galbenu Mircea Mihai
Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica lacob Cezar
Malureanu Liviu Marineata Marcel Marinescu Ionela
Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana Petrescu Cristian
Petrescu Elena Popescu Romeo Radu Constantin
Sima Elena Daniela Tudor Elena Văduvă Iuliana
Vasiliu Mariana Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain { Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 4 )
Ene Stelian Bogdan Fatu Adrian Tudorache Andrei Cristian
Voinea Inocentiu Ioan

9/4/2019 4:17:08 PM Page 1 of 1
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Proposal Name: 
Punctul 16

Yes ( Vote: 24)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Ene Stelian Bogdan Fleancu Florin
Galbenu Mircea Mihai Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica
lacob Cezar Malureanu Liviu Marineata Marcel
Marinescu Ionela Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana
Petrescu Cristian Petrescu Elena Popescu Romeo
Radu Constantin Sima Elena Daniela Tudor Elena
Văduvă Iuliana Vasiliu Mariana Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 ) 

No-Voting ( Total: 3 )
Fatu Adrian Tudorache Andrei Cristian Voinea Inocentiu Ioan

9/4/2019 4:17:36 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name:
Punctul 17

Yes (Vote: 22)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Ene Stelian Bogdan Fleancu Florin
Galbenu Mircea Mihai Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica
lacob Cezar Marineata Marcel Marinescu Ionela
Paunica Adriana Petrescu Cristian Petrescu Elena
Popescu Romeo Radu Constantin Sima Elena Daniela
Tudor Elena Văduvă luiiana Vasiliu Mariana
Voicu Alin lonut 

No ( Vote: 0 )  

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 5 )
Fatu Adrian Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel
Tudorache Andrei Cristian Voinea Inocentiu Ioan

9/4/2019 4:17:49 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name:
Punctul 18

Yes ( Vote: 24 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 3 )
Fatu Adrian

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Fieancu Florin 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian Voinea Inocentiu Ioan

9/4/2019 4:18:12 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name:
Punctul 19

Yes (Vote: 24)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Galbenu Mircea Mihai 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 3 )
Fatu Adrian

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian Voinea Inocentiu Ioan

9/4/2019 4:18:23 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name: 
Punctul 20

Yes ( Vote: 23 )
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Ene Stelian Bogdan Fleancu Florin
Galbenu Mircea Mihai Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica
lacob Cezar Malureanu Liviu Marineata Marcel
Marinescu Ionela Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana
Petrescu Cristian Petrescu Elena Popescu Romeo
Radu Constantin Sima Elena Daniela Tudor Elena
Văduvă Iuliana 

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )  

No-Voting ( Total: 4 )

Voicu Alin lonut

Fatu Adrian 
Voinea Inocentiu Ioan

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

9/4/2019 4:18:37 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name:
Punctul 1 Suplimentar 
Suplimentarea 1

Yes ( Vote: 16)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Voicu Alin Jonut

No { Vote: 6 )
Ene Stelian Bogdan 
Malureanu Liviu

Abstain ( Vote: 4 )
Gutium Narcisa-Veronica 
Văduvă Iuliana

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Tudor Elena

Galbenu Mircea Mihai 
Moldoveanu Lucian Ionel

Sima Elena Daniela

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Vasiliu Mariana

lacob Cezar 
Voinea Inocentiu Ioan

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (T o ta l i i )
Fatu Adrian

9/4/2019 4:18:47 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name:
Punctul 2 Suplimentar 
Suplimentarea 1

Yes ( Vote: 21 )
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Galbenu Mircea Mihai
Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica lacob Cezar
Malureanu Liviu Marineata Marcel Marinescu Ionela
Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana Petrescu Cristian
Petrescu Elena Popescu Romeo Radu Constantin
Tudor Elena Vasiliu Mariana Voicu Alin lonut

No ( Vote: 1 )
Ene Stelian Bogdan

Abstain ( Vote: 2 )
Sima Elena Daniela Văduvă Iuliana

No-Voting ( Total: 3 )
Fatu Adrian Tudorache Andrei Cristian Voinea Inocentiu Ioan
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Name List

Proposal Name:
Punctul 3 Suplimentar 
Suplimentarea 1

Yes {Vote: 20)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 2 )
Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 5 )
Fatu Adrian
Tudorache Andrei Cristian

lacob Cezar 
Voinea Inocentiu Ioan

Moldoveanu Lucian Ionel
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Name List

Proposal Name:
Amendament 2

Yes (Vote: 6 )
Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai
lacob Cezar Malureanu Liviu

No (Vote: 17)
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Abstain ( Vote: 1 )
Marinescu Ionela

No-Voting ( Total: 3 )
Dobre Alexandru Fatu Adrian

Corneanu Antonio Ciprian 
Hontaru Valerica 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana 
Voinea Inocentiu Ioan

Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian Ionel

Enachescu Marian Daniel 
Marineata Marcel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Tudorache Andrei Cristian
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Name List

Proposal Name:
Punctul 1 Suplimentar 
Suplimentarea 2

Yes (Vote: 19)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Danie) 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu Ioan

Abstain ( Vote: 3 )
Ene Stelian Bogdan

No-Voting ( Totai: 4 )
Fatu Adrian
Tudorache Andrei Cristian

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Dobre Alexandru 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Malureanu Liviu 

Moldoveanu Lucian Ionel
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