
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Sector 3 

din data de 12.11.2019

Convocarea acestei şedinţe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitaţia 
înregistrată cu nr. .4989/08.11.2019.

La şedinţă au participat domnul Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă, 
doamna Viceprimar -  Elena Petrescu şi domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius 
Mihăiţă.

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 23 consilieri locali din numărul total de 31.
A lipsit motivat domnişoara consilier local, Galbenu Ana Iulia.

Au lipsit nemotivat domnii consilieri: Galbenu Mircea -  Mihai, Mălureanu Liviu, 
Iacob Cezar, Tudorache Livia, Comeanu Antonio, Enăchescu Daniel şi Voinea Inocenţiu.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi! Declar
deschisă şedinţa extraordinară din data de 12.11.2019.
In sală sunt prezenţi 23 de consilieri. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-le 

consilier Alin Voicu.
Dl. consilier Voicu Alin Ionut

Bună ziua, doamnă preşedinte, stimaţi colegi, propun suplimentarea ordinii de zi, a 
şedinţei extraordinare din data de 12.11.2019, conform Dispoziţiei nr. 4990/11.11.2019.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim! Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecţiuni? 

Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 19 voturi pentru şi 4 consilieri 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 rog!
Cu 23 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.
Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, ...Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 31.10.2019”. Propuneri, obiecţiuni? Nu 
sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 22 voturi pentru şi 1 consilier care nu a votat, procesul-verbal a fost aprobat.
Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea 

Anexelor nr. 1, 3 şi 4 la HCLS3 nr. 342/25.06.2019 referitoare la indicatorii tehnico- 
economici aferenţi unor obiective de investiţii privind creşterea eficienţei energetice,
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modernizare şi extindere la unele unităţi de învăţământ”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. 
Votaţi, vă rog!

Cu 21 voturi pentru şi 2 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „ Proiect de hotărâre privind modificarea 

Devizului general care a stat la baza indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul 
„Modernizare şi reabilitare parc Pantelimon ”, anexă la Contractul nr. 255362/19.11.2018”.
Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 
modificarea prin Act adiţional a contractului având la obiect „Achiziţia GIS 
cadastru digitale)””. Propuneri, obiecţiuni? Domnule Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan
Vă mulţumesc!
O observaţie aici, am pornit de la un proiect de implementare GIS, care treb 

în jur de jumătate de milion de lei şi acum adăugăm cerinţe hardware, care tripl 
practic, încă 1 milion de lei. Am discutat în comisie, înţeleg că, de fapt, scopul proiectului s-a 
modificat, nu mai discutăm doar de un sistem pe care-1 foloseau cei de la parcări, vrem să 
introducem şi alte departamente să-l folosească. Ni s-a spus că, chiar şi publicul va avea acces 
la acest sistem, lucru pe care chiar aş vrea să-l văd şi aş vrea să rămână consemnat pe minută, 
că vreau să văd acest lucru implementat, adică, să vedem cum publicul va avea acces la acest 
sistem. Sunt puţin sceptic, dar îmi doresc lucrul acesta, sigur. Totuşi există nişte cerinţe aici 
hardware foarte ridicate şi, ca om de specialitate, sunt un pic interesat şi nu mi s-a dat exact. 
Adică, mi se spune că asta cumpărăm, dar nu ni s-au prezentat foarte multe documentaţii 
tehnice din spate, care să justifice aceste achiziţii. întrebarea mea pentru companie, care a fucut 
analiza şi cerinţele hardware, ar fi: există în spate o analiză, care să vadă dacă avem nevoie 
neapărat de hardware dedicat sau nu putem merge pe nişte soluţii de virtualizare? pentru că vă 
spun sincer, în ziua de azi nu mai cumpără nimeni servere de 1 miliard şi jumătate de lei vechi, 
dar numai o soluţie de stocare. Uneori ai nevoie de aşa ceva. în general, companiile şi 
instituţiile merg pe ideea de a închiria, în funcţie de cum au nevoie, pentru că, un echipament 
hardware, atât de mare, s-ar putea să nu-1 foloseşti, s-ar putea să-l foloseşti la 20%, la 50% şi 
atunci îţi iei ceva foarte scump, pe care poţi să-l rulezi foarte bine şi asta este întrebarea mea 
pentru companie, există în spate o analiză? Chiar avem nevoie de acest hardware? Sau am 
putea merge pe o soluţie de virtualizare şi dacă nu, de ce nu?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. Doamna Preşedinte.

D-na Arghir Cristina-EIena - Preşedinte CA - 
Societatea Internet Si Tehnologie S3 S.R.L.

Da, există o analiză şi există o cerinţă atât din partea producătorilor de licenţă de 
GeoMedia, pentru partea de stocare şi partea de funcţionare a serverului pe care vor sta aceste 
licenţe. Există şi o analiză şi din punctul de vedere al reprezentanţilor IT din primărie care au 
calculat traficul de persoane în funcţie de numărul de solicitări care vin acum, fizic, la recepţia 
primăriei. Mai există nişte solicitări din partea celor cu care se doreşte a se semna protocoale,
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în speţă, DRPCIV, Evidenţa Populaţiei, vis-a-vis de ce nu închiriem cloud. Pentru că, de 
exemplu, şi DRPCIV şi Evidenţa Populaţiei, pentru a ne asigura interconectarea cu baza lor 
de date, doresc pe linie STS şi doresc soluţii interne, nu doresc soluţii de cloud.

In ceea ce priveşte virtualizarea, noi folosim 3 servere fizice pe care venim cu o soluţie 
de Proxmox şi virtualizăm nişte maşini pentru a pune un server de intern, un server de extern 
şi un server pe care vor sta bazele de date. Oricum, se folosesc maşini virtuale. Iar un 20% e 
lăsat pe liber pentru viitoare dezvoltări, în cazul în care va fi nevoie.

DI. Consilier Ene Stelian-Bogdan
Puteţi să ne puneţi la dispoziţie un răspuns prin care DRPCIV şamd vă interzic să 

folosiţi orice fel de soluţii cloud pentru acest sistem GIS? Că, sigur, pentru datele dumnealor, 
cu siguranţă trebuie să fie în circuit intern, dar noi, aici, discutăm de un GIS pe care îl foloseşte 
primăria care nu se conectează direct la....şi nu utilizează direct date care vin ... Explicaţi-ne 
şi eventual să ne daţi şi un răspuns scris, că aş vrea să văd şi eu asta!

D-na Arghir Cristina-Elena - Preşedinte CA - 
Societatea Internet Si Tehnologie S3 S.R.L.

A fost o discuţie tehnică atât cu DRPCIV cât şi cu STS cât şi cu Evidenţa Populaţiei şi 
cu celelalte persoane implicate în proiectul ăsta. Există răspuns scris că având în vedere că noi 
interogăm baza lor de date, interogăm direct baza de date de la DRPCIV, pe linie STS, cel mai 
bine, pentru toată lumea, ar fi ca soluţia să fie internă. Mai mult decât atât, e a noastră, aici, nu 
depindem de nimeni. Punem totul pe aceste 3 maşini, adică folosim trei maşini fizice 
le facem maşini virtuale şi le punem toate pe astea trei, nu mai folosim altceva în pl

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva luliana
Mulţumim! D-le Primar.

D1. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Bună ziua, tuturor!Nu e o chestie generală dar, de principiu, închirierea costă mai scump 

decât aciziţionarea produsului. Vorbesc de principiu, nu sunt un specialist IT, nu am lucrat 
niciodată în domeniul ăsta. A nu se înţelege că nu mă pricep! înţeleg foarte bine cum 
funcţionează sistemul. Probabil atunci când ai DataCenter foarte mare scad costurile, probabil. 
Când ai DataCenter-ul mai mic e mai convenabil? E mai convenabil să închiriezi, ok. Noi avem 
un DataCenter destul de măricel. Cred că înainte de orice e foarte importantă de securizat, 
securitatea datelor. Noi lucrăm cu date cu caracter personal şi e foarte complicat şi foarte 
riscant să stocăm în servere private, around the world, pe conexiuni care pot fi, la un moment 
dat, vulnerabile. Cred că e şi o prevedere legală în care ne cere să fim securizaţi nu doar 
software, ci şi hardware. Or, să fim securizaţi hardware şi să folosim DataCenter sau cloud .... 
Dar pentru că sunteţi specialist în domeniu, evident că este obligaţia noastră şi a colegelor 
noastre să vă pună la dispoziţie toate datele şi dacă d-voastră găsiţi o soluţie mai bună şi să fie 
şi legală şi sigură, să ştiţi că e in interesul nostru să facem economie. Dar, repet, trebuie să fie 
sigură şi trebuie să fie legală.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva luliana
Mulţumim, d-le Primar. Doamna Consilier Păunică.
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P-na Consilier Păunică Adriana
Mulţumesc, d-na Preşedinte. Am de făcut un amendament la acest punct suplimentar, 

şi anume, propun completarea articolului 1 cu următoarele:
”.........., urmare suplimentării obiectului şi majorării valorii acestuia, conform

preţurilor şi tarifelor în lei, fără TVA, rezultate în urma procesului-verbal de atribuire, 
întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de societatea Internet şi Tehnologie 
SRL, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim! Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Vă supun spre aprobare amendamentul 

d-nei consilier. Votaţi, vă rog!
Cu 20 voturi pentru, 2 abţineri şi un consilier care nu a votat, amendamentul d-nei 

consilier a fost aprobat.
Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi,

vă rog!
Cu 19 voturi pentru şi 4 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
Declar şedinţa închisă. O zi bună tuturor!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IULIANA VĂDUVĂ

SECRETAR GENÎe M l^ iJSECTORULUI 3, 
MARIUîS ÎpHĂIŢĂ

V

întocmit: Gheorghişan Elena 

Buhoci Cristina Mihaela
/

Nota: 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 (V o te :19 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Ene Stelian Bogdan 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

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

Dobre Alexandru 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă luliana

Fleancu Florin

Dumitru Constantin 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Moldoveanu Lucian Ionel
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Name List

Proposal Name:
Aprobarea ordinii de zi

Yes ( Vote: 23 )
Baetica Nicoleta Mariana Dobre Alexandru Dumitru Constantin
Ene Stelian Bogdan Fatu Adrian Fleancu Florin
Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica Marineata Marcel
Marinescu Ionela Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana
Pelinaru Cornel Petrescu Cristian Petrescu Elena
Popescu Romeo Radu Constantin Sima Elena Daniela
Tudor Elena Tudorache Andrei Cristian Văduvă luliana
Vasiliu Mariana Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 ) 

No-Voting ( Total: 0 )
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Name List

Proposal Name:
Punctul 1 - Aprobare P.V. S.O. 31.10.2019

Yes (Vote: 22)
Baetica Nicoleta Mariana 
Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Tudorache Andrei Cristian 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Dobre Alexandru 
Fatu Adrian 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vaduva luliana

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 1 )
Moldoveanu Lucian Ionel

Dumitru Constantin 
Fleancu Florin 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Vasiliu Mariana
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Name List

Yes ( Vote: 21 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Ene Stelian Bogdan 
Hontaru Valerica 
Moldoveanu Lucian lonel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Vaduva luliana

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 2 )
Fatu Adrian

No-Voting ( Total: 0 )

Proposal Name:
Punctul 2

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Dumitru Constantin 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marinescu Ionela 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian
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Name List

Yes (Vote: 17)
Baetica Nicoleta Mariana 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 1 )
Tudorache Andrei Cristian

Abstain ( Vote: 4 )
Ene Stelian Bogdan 
Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 1 )
Dumitru Constantin

Proposal Name:
Punctul 3

Dobre Alexandru 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Fatu Adrian

Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă luliana

Gutium Narcisa-Veronica
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Name List

Proposal Name:
Amendament 1

Yes ( Vote: 20 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Ene Stelian Bogdan 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 2 )
Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 1 )
Fatu Adrian

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian

Dumitru Constantin 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă luliana
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Name List

Proposal Name:
Punctul suplimentar 1

Yes ( Vote: 19 )
Baetica Nicoleta Mariana Dobre Alexandru Dumitru Constantin
Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Flontaru Valerica
Marineata Marcel Marinescu Ionela Paunica Adriana
Pelinaru Cornel Petrescu Cristian Petrescu Elena
Popescu Romeo Radu Constantin Sima Elena Daniela
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Văduvă luliana Vasiliu Mariana

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 4 )
Ene Stelian Bogdan 
Tudorache Andrei Cristian

Fatu Adrian Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 0 )
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