
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Sector 3 

din data de 30.03.2020

Convocarea acestei şedinţe a fost făcută de către Primarul Sectorului 3 prin invitaţia 
înregistrată cu nr. I247/CP/24.03.2020. Şedinţa s-a desfăşurat online în sistem de videoconferinţă.

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.

La şedinţă a participat un număr de 31 consilieri locali din numărul total de 31.

■'}
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva iuiiana 
Bună ziua d-nelor şi d-lor consilieri, o să începem cu prezenţa.

BĂEŢICĂ NICOLETA MARIANA Prezent
BELU-SIMA ELENA-DANIELA Prezent
CORNEANU ANTONIO CIPRIAN Prezent
DOBRE ALEXANDRU Prezent
DUMITRU CONSTANTIN Prezent
ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL Prezent
ENE STELIAN-B OGDAN Prezent
FĂTU ADRIAN Prezent
FLEANCU FLORIN Prezent
GALBENU ANA-IULIA Prezent
GALBENU MIRCEA-MIHAI Prezent
GUTIUM NARCISA-VERONICA Prezent
HONŢARU VALERICA Prezent
IACOB CEZAR Prezent
MARINEAŢĂ MARCEL Prezent
MARINESCU IONELA Prezent
MĂLUREANULIVIU Prezent
MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL Prezent
PĂUNICĂ ADRIANA Prezent
PELINARU CORNEL Prezent
PETRESCU CRISTIAN Prezent
PETRESCU ELENA Prezent
POPESCU ROMEO Prezent
RADU CONSTANTIN Prezent
TUDOR ELENA Prezent
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN Prezent
TUDORACHE LIVIA Prezent
VASILIU MARIANA Prezent
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VĂDUVA IULIANA 
VOICU ALIN-IONUŢ 
VOINEA INOCENŢIU-IOAN

Prezent
Prezent
Prezent, personal şi neasistat

Declar deschisă şedinţa ordinară din data de 30.03.2020. La şedinţa de consiliu sunt 
prezenţi 31 de consilieri. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecţiuni? D-le 
Consilier Comeanu.

Dl. Consilier Corneanu Antonio
Stimată d-na preşedinte, stimaţi colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a şedinţei 

ordinare din data de 30.03.2020, conform Dispoziţiei nr. 1358/27.03.2020, cu menţiunea că 
punctul 3 de pe suplimentare, la cererea iniţiatorului, va fî retras. Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva iuliana
Votaţi, vă rog!
Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 7 abţineri, un consilier care nu a votat, suplimentarea 

ordinii de zi a fost aprobată. Vă spun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecţiuni?

Dl. Consilier Ene Stelian
D-na Preşedinte am cerut şi eu un pic, v-am trimis un mesaj, conform procedurii.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Nu mi-a apărut. Poftiţi! Vă dau cuvântul, dl. Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian
Mulţumesc! Ca o observaţie generală, avem un singur punct pe această ordine de zi cu 

măsuri directe, în contextul pandemiei, e vorba de punctul 14 cu măsuri pentru agenţii economici 
la colectarea deşeurilor. Nu avem un răspuns concret al primăriei, ba dimpotrivă, continuăm 
aceleaşi cheltuieli exagerate cu patinoarul de la Pantelimon, avem chiar 2 puncte pe ordinea de zi 
unde ni s-a cerut de ieri pe azi aprobarea a zeci de contracte care nici nu ni s-au trimis. Ni s-au 
trimis astăzi 4 transferuri....

Neinteligibil

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumesc! Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Votaţi, vă rog!
Cu 22 voturi pentru, I împotrivă, 5 abţineri şi 3 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a 

fost aprobată. D-na Consilier Galbenu.

Dna Consilier Gaibenu Ana Iulia
Puneţi pe mute microfonul când există o intervenţie, s-a auzit foarte aiurea Ia intervenţiile 

precedente. Sunt discuţii paralele şi n-are rost să le auzim, pentru că nu se înregistrează cum 
trebuie. Deci, vă rog frumos, microfonul pe mute când vorbesc alţi colegi! Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Eu am avut microfonul oprit. Mai doriţi să spuneţi şi altceva, d-na consilier?
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Dna Consilier Galbenu Ana Iulia
Nu. A fost intervenţia colegului Stelian Ene şi lumea comenta pe margine, deci s-a auzit 

foarte....
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, "Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 0 9 .0 3 .2 0 2 0 Propuneri,obiecţiuni ? Nu 
sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 2 abţineri, 1 consilier care nu a votat, procesul verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 09.03.2020 a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, "Aprobarea procesului-verbal a l şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Sector 3, convocată de îndată, din data de 24.03.2020". 
Propuneri,obiecţiuni ?

DL Consilier Mălureanu Liviu
Rugăminte către domnul Primar, să pună pe mute, că se face microfonie.

' .) Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Votaţi, vă rog, punctul 2!
Cu 21 voturi pentru, 9 abţineri, un consilier care nu a votat, procesul verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Sector 3, din data de 24.03.2020 a fost aprobat.
Trecem la punctul 3 de pe ordinea de z i ,"Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropus — P+1E, pe un teren situat 
în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. 
Votaţi, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abţineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de z i ,"Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren 
situat în Strada Ilioara nr. 43E, Sector 3”. Propuneri, obiecţiuni? Domnul consilier Dumitru.

DL Consilier Dumitru Constantin
Vreau să vă spun următorul lucru şi anume, certificatul de urbanism care ne-a fost pus la 

f dispoziţie e un certificat anterior intrării în vigoare a PUZ -ului Sector 3, unde, în zona respectivă, 
aveam regim de înălţime conform L ld  iar propunerea iniţială era de subsol plus parter plus 1 etaj.
Ei au mers în continuare pe acelaşi certificat, nu a fost scos certificat nou. Ăsta e un aspect, să 
spunem că nu ar fi aşa de important. Alte două aspecte sunt cele în ce priveşte însorirea, pentru că 
parcelele acolo sunt foarte înguste iar vecinii aflaţi la nord de proprietatea respectivă, adică în 
umbra imobilului care se doreşte a fi ridicat, un imobil care va avea cel puţin 3 nivele şi jumătate, 
conform planului de reglementări, ar umbri vecinii din faţă. In documentaţia pusă Ia dispoziţie pe 
site nu avem niciun fel de document prin care să ni se arate că exist studiu de însorire şi acest 
studiu de însorire este favorabil. Asta unu la mână. Doi la mână, retragerea balcoanelor pe care 
dânşii le-au prevăzut acolo sunt făcute la 1 metru de limita de proprietate. Din ce ştiu, pe Codul 
Civil, avem retragere 2m inclusiv din balcon către limita de proprietate vecină. Asta înseamnă 
că se încalcă Codul Civil, există vedere din balcon către fondul învecinat. Bănuiesc că acolo, 
neavând proiectul pus la dispoziţie, bănuiesc că nu şi-a pus un zid la parapetul de la balcon, să nu 
se vadă deloc în curtea vecină, e un balcon normal. Deci din aceste 3 puncte de vedere eu votez
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împotrivă. Şi aş mai vrea să tac o precizare. Aţi tăcut comisia de urbanism sâmbătă, când trebuia 
făcut testul pentru aplicaţie. Sîmbătă s-a făcut, de fapt, şi comisia de urbanism. Nu a fost nimeni 
anunţat că se face comisie de urbanism, că poate puteam să discutăm atunci aceste probleme. N- 
am primit înştiinţare nici pe mail nici pe telefon de la dl preşedinte de comisie sau de la altcineva. 
Dacă aveam ceva de lămurit putem să lămurim atunci şi să găsim soluţii. Acestea fiind zise, eu 
votez împotrivă. Nu cred că, deocamdată, este oportun, cred că trebuie retras, reglat şi apoi venit, 
iarăşi, cu el în Consiliu.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Faceţi cumva amendament?

Dl. Consilier Dumitru Constantin
Nu am ce amendament să fac pentru că acolo trebuie modificată, puţin, soluţia. Balcoanele 

alea trebuie, de fapt făcute în limita edificabilă maxim ca să aibă cei 2 metri prevăzuţi în Codul 
Civil, către vecini. Adică sunt soluţii tehnice care trebuiesc modificate, nu se pot face doar prin 
amendamente.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Consilier Moldoveanu.

Dl. Consilier Moldoveanu Lucian Ionel
Am stabilit sâmbătă să lăsăm un minut pentru vot, se pare că unii consilieri nu votează sau 

nu au timp să voteze. Văd că sunt 30 de secunde. Nu e mai bine un minut să lăsăm pentru vot?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Sunt 50 de secunde.

Dl. Consilier Galbenu Mircea 
Şi la mine apare tot după 30 de secunde.

Dl. Secretar General al Sectorului 3 Marius MihSită
Rog secretariatul să regleze la 0,50.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
îi dau cuvântul domnului Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Neeoită
Bună ziua, tuturor. Sunt auzit? Ok. Dacă sunt nelămuriri pe acestă temă vă abţineţi la vot 

sau votaţi împotrivă şi îl reluăm data viitoare.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Votaţi, vă rog, punctul 4!
Cu 10 voturi pentru, 10 împotrivă, 7 abţineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul nu a 

fost aprobat.
Trecem Ia punctul 5 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţă cu RHpropus = P+1E şi anexă (pergolă), pe un teren 
situate în Strada Voineasa nr. 74, Sector 5”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
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Cu 24 voturi pentru, 5 abţineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost 
aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, ’Proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Ghidului solicitantului de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al 
Sectorului 3 a l Municipiului Bucureşti, pentru activităţi nonprofit de interes general, aprobat 
prin HCLS 3 nr. 78/29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare". Propuneri, 
obiecţiuni? Domnul consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian
Mulţumesc! Aşa cum am spus şi în şedinţa de comisie, aş vrea să ne concentrăm, având în 

vedere perioada priii care trecem, pe proiecte care să ajute oamenii să treacă prin această criză. De 
exemplu, sport nu prea avem cum să facem acum decât în sufragerie sau pe balcon, tinerii, 
bineînţeles că poţi fi ajutati, să ne concretăm pe proiecte pe online, pe cum pot oamenii, pe de-o 
parte, să suporte criza până Ia finalul ei, pe de altă parte, să ne revenim după perioada de criză. 
Mulţumesc I

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim! Alte propuneri, obiecţiuni? Votaţi, vă rog.
Cu 25 voturi pentru, 5 abţineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost 

aprobat.
Trecem ia punctul 7 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS3 

nr. 36/26.02.2020 referitoare la numărul de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti în 
semestrul H a l anului şcolar 2019-2020". Propuneri,obiecţiuni ? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind încheierea 

contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, 
aferent anului şcolar 2020-2021, între societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL, Liceul 
Tehnologic „ Theodor Pallady" şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti". Propuneri, obiecţiuni? 
Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abţineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre 
a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind încheierea 
contractului de parteneriat pentru form are profesională a elevilor prin învăţământul dual, 
aferent anului şcolar 2020-2021, între operatorul economic Ingo Trade International SRL, 
Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti". 
Propuneri,obiecţiuni ? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 2 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind încheierea 

contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, 
aferent anului şcolar 2020-2021, între Societatea de Transport Bucureşti STB SA, Liceul 
Tehnologic „ Theodor Palladz” şi Sectorul 3 a l Municipiului Bucureşti". Propuneri, obiecţiuni?
Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 2 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
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Trecem Ia punctul 11 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea 
finanţării şi implementării proiectului „Educat şi sănătos în Sectorul 3 - Grădiniţe 
Propuneri,obiecţiuni ? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 2 abţineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost 
aprobat

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind actualizarea 
Anexei nr. 1 laHCLS3nr. 51/31.03.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenţi 
unor obiective de investiţii privind creşterea eficienţei energetice şi modernizarea unor unităţi 
de învăţământ din Sectorul 3". Propuneri, obiecţiuni ? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 5 abţineri, 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 rectificarea 
bugetului Sectorului 3 pe anul 2020,f. Doamna consilier Păunică.

D-na Consilier Păunică Adriana
Am de făcut un amendament la acest punct şi anume propunem virarea sumei de 1.000 mii 

lei in cadrul Capitolului bugetar 67.02, - Cultura, Recreere şi Religie - Servicii recreative şi 
sportive - Subcapitolul 67.02.05.03,art.20.01,09
- de la poziţia Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi(zona II-III)
- la poziţia nou înfiinţată cu destinaţia asigurării ducerii Ia îndeplinire a tuturor măsurilor ce revin 
Sectorului 3, conform Ordonanţei Militare nr.4/2020.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim! Alte propuneri?

Dna Consilier Galbenu Ana Julia
Se poate să primi textul şi pe chat?

Dl. Consilier Petreseii Cristian
Aveam o întrebare. Sigur că trebuie să ne conformăm ordonanţei, ideea era dacă avem de 

unde să achiziţionăm toată această aparatură şi aceste materiale de azi până mâine, având în vedere 
că de mâine intră în vigoare obligativitatea.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Din partea aparatului de specialitate poate să răspundă cineva? S-a consemnat. Votaţi, vă 

rog, amendamentul d-nei Consilier Păunică.
Dna Consilier Galbenu Ana Iulia 

Revin cu rugămintea să ne scrieţi şi pe chat amendamentul.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-na Consilier Păunică vă rog să scrieţi pe chat amendamentul ca să poată să înţeleagă 

toată lumea.
D-na Consilier Păunică Adriana

Am înţeles dar durează puţin mai mult până voi scrie tot ce-am citit.
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Nu contează, colegii doresc să vadă amendamentul.

Dl. Consilier Petrescu Cristian
Părea câ le citiţi de pe ceva. Nu puteţi să sharuiţi documentul de pe care citeaţi? Sa-1 vedem 

toţi, ca să meargă mai uşor.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan
Sau afişaţi-1 aşa, pe ecran.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-nei consilier nu-i merge camera.
Putem să votăm amendamentul d-nei consilier?

Dna Consilier Galbenu Ana lulia
Da, am primit. Mulţumim mult.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan
Staţi puţin să-l citim! Unde l-am primit, nu pe whatsapp?

Nu, pe chat.
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

Dna Consilier Galbena Ana lulia
Aşteptaţi să-l citească toată lumea! Văd câ nu l-a citit toată lumea.

Dna Preşedinte de şedinţa Văduva Inliana
Mai aşteptăm, atunci.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan
Să ne lămurim. Cum ducem la îndeplinire? Cumpărăm ceva sau ce anume? Că nu am 

înţeles că i s-ar fi dat un răspuns domnului Petrescu.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită 
Evident că am avut o discuţie cu colegii din ţară şi am înţeles că unii colegi au vorbit 

inclusiv la Guvern, pentru că ne pomenim cu reglementări din astea date de pe o zi pe alta în care 
trebuie să inventăm, să scoatem din pământ sute de mii de aparate din alea pentru soluţie de 
igienizare. înţeleg că o să crească perioada pentru că, fizic, nu poate fi mâine. Dacă tot sunt atât 
de buni, eu zic că ar trebui să dea o ordonanţă să dispară virusul ăsta. Deci nu se poate face 
chestiunea asta, evident că e o glumă ce am spus. Noi, după cum vedeţi, fix în această idee ne-am 
şi mobilizat, punem bani, dăm drumul la procedură şi cum apar aparatele, le achiziţionăm.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar. Votaţi, vă rog, amendamentul doamnei consilier.
Cu 29 voturi pentru, 1 abţinere, un consilier care nu a votat, amendamentul doamnei 

consilier Păunică fost aprobat.

7



Vă supun spre aprobare punctul 13, "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Sectorului 3 pe anul 2020". Propuneri, obiecţiuni ? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 8 abţineri, 2 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 
suspendării cantităţii minime facturabile prevăzute în contractele de prestare a serviciului 
public de salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al 
Municipiului Bucureşti". Propuneri,obiecţiuni ? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, 1 abţinere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi , "Proiect de hotărâre privind modificarea 

Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcţii al Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, aprobat 
prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020 ". Propuneri,obiecţiuni ? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 9 abţineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor 
de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul fam iliei ocupaţionale "Administraţie" 
utilizate în cadrul Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3". Propuneri, obiecţiuni ? Nu sunt. 
Votaţi, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 10 abţineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind atribuirea către 
societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect 
„Echipamente hardware pentru servere". Propuneri, obiecţiuni? Domnul consilier Cristian 
Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian
Dacă nu am putut fi onoraţi ieri cu prezenţa domnului director Munteanu, poate ne spune 

astăzi ceva despre punctul următor. Mulţumesc!

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

Bună ziua. Este vorba despre echipamente hardware pentru servere astfel încât să putem să 
menţinem puterea de procesare din reţea.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. Dl Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian
Ce procesare? Ce nevoi au apărut de când cu pandemia şi aveţi nevoie de mai multă putere 

de procesare?

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

Ideea e în felul următor: reţeaua noastră, toate actele circulând online, era destul de 
încărcată, şi nu e neapărat legată de noua pandemie, această suplimentare în servere.
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Primar.

Dl. Primar ai Sectorului 3 Robert Sorin Negoită 
Haideţi să nu plecăm de la premiza că virusul ăsta o să omoare civilizaţia, omoară 

societatea! Nu e sfârşitul lumii. Lucrurile nu sunt aşa, viaţa merge înainte. Cea mai proastă 
variantă este aceea să ne oprim şi să adâncim şi mai mult criza în care suntem deja. Haideţi să 
activăm! Haideţi să muncim! Haideţi să facem tot ce depinde de noi ca viaţa să continue! Să 
normalizăm societatea şi lumea, civilizaţia noastră modernă. Cu atât mai mult cu cât aveam 
pandemia asta de gripă, acest virus care se transmite, noi trebuie să îmbunătăţim toată 
comunicarea noastră online, cum vedeţi, e prima noastră şedinţă pe care o ţinem online. De aceea 
avem nevoie de a creşte capacitatea noastră de procesare şi tot ce înseamnă tehnologie, digitalizare 
şi online. Deci e un argument în plus această gripă să facem ceea ce noi făceam oricum şi facem 

‘i oricum şi anume digitalizare, tehnologizare instituţională.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. Alte întrebări mai sunt la acest punct? Nu mai sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 20 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abţineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem Ia punctul 18 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind atribuirea către 

societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect "Licenţe 
sisteme de operare şi suite de editare ş i procesare text Propuneri, obiecţiuni ? Nu sunt. Votaţi, 
vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abţineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL 
pentru împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm  
Construcţii S3 SRL, în vederea încheierii unui contract cu societatea IVECO ROMANIA 
SRL". Propuneri, obiecţiuni ? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 8 abţineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL 
pentru împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm  
Construcţii S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea ROMPETROL 
DOWNSTREAM SRL". Propuneri, obiecţiuni ? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

O să repetăm votul deoarece eu nu am putut să votez. Votaţi, vă rog!
Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 9 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pentrul anul financiar 2020 al societăţii Administrare Active 
Sector 3 SRL" Propuneri,obiecţiuni ?
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Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan
O rugăminte aş avea referitoare Ia punctul anterior, aş ruga să ne fie pus Ia dispoziţie şi 

primul vot chiar aşa, fără votul d-voasîră, ca să vedem dacă există cumva schimbarea de opţiune 
între cele două voturi ale consilierilor, altora decât d-voastră.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Nu s-a salvat votul. Nu avea cum să-l salveze. Oricum, fără mine, ar fi fost 17 probabil şi 

tot ar fi trecut proiectul.
Dl. Consilier Marineată Marcel

S-a afişat online, Inocenţiu, 17 erau fără votul Iulianei.

Dna Preşedinte de şedinţă Vădnva Iuliana
Votaţi, vă rog!
Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 9 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem Ia punctul 22 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri ţ i  cheltuieli pentrul anul financiar 2020 al societăţii Algorithm 
Residential S3 SRL". Propuneri, obiecţiuni ? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 8 abţineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre 
a fost aprobat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării 
contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societăţii Administrare Active 
Sector 3 SRL". Propuneri, obiecţiuni ? D-na consilier Păunică.

D-na Consilier Pănnică Adriana
Mulţumesc! Am de făcut anumite precizări, de fapt constatări la acest proiect, şi anume la 

unul din contractele cu Asociaţia de Proprietari din Aleea Cioplea nr. 3 -5 bl. 3 avem aşa în 
contract: încheiat astăzi 27.12.2019, cu efecte din 1.01.2020 pentru 12 Juni, respectiv până la data 
de 31.12.2021. Dacă stăm să calculăm, sunt 24 de luni, nicidecum 12 luni. La al doilea contract, 
la contractul încheiat între Administrare Active S3 cu societatea Algorithm Residential, respectiv 
la contractul nr. 101 nu este semnat contractul şi anexa de către preşedintele societăţii Active. Vă 
spun sincer, m-arn uitat prin aceste contracte fugitiv, aceste două contracte mi-au sărit în ochi, 
probabil că mai sunt şi altele. Nu am luat fiecare contract să mă uit pe el dar pentru astea două 
contracte puteţi să vedeţi şi d-voastră şi colegii să vadă ce am spus eu.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-na consilier. Mai doreşte cineva să pună întrebări pe acest punct? Domnul 

consilier Ene.
Dl. Consilier Ene Stelian

Am discutat un pic, ieri, despre aceste puncte. Sigur, dincolo de chestiuni punctuale pe care 
le-a precizat d-na Păunică, nici nu avea cum să treacă în revistă pentru că reiterez ce am spus şi la 
deschiderea şedinţei, ne-au fost trimise azi şi să te uiţi prin câteva zeci de contracte în câteva ore 
e, fizic, imposibil. Dar, dincolo de asta, nouă ni s-a prezentat în comisie faptul că această 
modificare e legală, să spunem aşa, dar aş vrea să-l întreb pe dl. Primar dacă are vreo idee privind 
oportunitatea acestei manevre, pentru că în actele constitutive ale acestei firme trebuie ca
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contractele peste 100 mii euro să treacă prin cenzura consiliului, să spunem aşa. Acum ei ne-au 
dat un pachet de câteva zeci de contracte care, spun dumnealor, se apropie de pragul de 100 mii 
euro sau l-au depăşit deja, să le aprobăm în bloc. Chiar şi dacă aveam materialele cu 5 zile înainte 
tot era greu, aşa nici nu mai spun. Mai mult, unele dintre contracte, cum sunt cele de la 
Administrare Imobile, au sume de 800 lei pe lună. Explicaţi-mi în câţi ani, adunând 800 lei, chiar 
presupunând că se prelungeşte contractul ăla, în câţi ani se ajunge la 100 mii euro? După calculele 
mele trebuie vreo 500 de luni, adică 40 de ani. Ei nu au selectat cu atenţie acele contracte, au luat 
ce contracte au găsit acolo, ni le-au pus acolo în tabel şi ne-au aruncat contractele alea să Ie votăm 
în bloc. Spuneţi şi d-voastră dacă ăsta e un mod corect de a face lucrurile! Şi vreau şi un răspuns 
de la domnul Primar. Mulţumesc!

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
Dacă se poate să-mi aducă şi mie cineva ordinea de zi, pentru că eu am plecat din sala de 

consiliu. Eu am anumite documente de studiat aici. Bănuiesc că e vorba de acea hotărâre în care 
aprobăm contractele de Ia AS3.

D-na Consilier Păunică Adriana
Contractele aflate în derulare, d-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
Stimaţi colegi, am avut acest proiect pe ordinea de zi de data trecută, care a fost amânat 

pentru aceată şedinţă, tocmai în ideea că îl analizaţi. Ştiu ce spuneţi d-voastră şi aveţi dreptate câ 
nu discutăm despre o normalitate, ci dimpotrivă. Până la urmă, noi încercăm să îndreptăm prostiile 
pe care le-a făcut cel care a fost preşedinte acolo, înainte, şi căruia i-am făcut plângere penală, aşa 
cum v-am mai spus, nu e prima dată. Noi nu facem altceva decât încercăm să punem ordine în 
situaţia de acolo, plecând de la premiza că acolo nu e o situaţie normală ci încercăm să o 
normalizăm. Da, aveţi dreptate, nu se fac lucrurile aşa dar trebuie să încercăm să reparăm ce s-a 
stricat.

DL Consilier Popescu Romeo
E vorba de Active nu de AS3.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
Ok. îmi cer scuze, eu am întrebat, e vorba de AS3? Şi mi s-a spus că da. Atunci nu ştiu 

despre ce e vorba, dacă vi se pare că e ceva în neregulă, în speranţa că nu e nimic foarte urgent, 
putem să amânăm pentru data viitoare, pentru a veni să aducă lămuriri.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnul consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu
Problema principală care s-a ridicat şi la comisie a fost faptul că noi nu am primit aceste 

contracte decât, practic, astăzi, iar, în cel mai bun caz, le primeam ieri. Practic e imposibil să te 
uiţi pe atâtea contracte într-un timp atât de scurt. Despre asta e discuţia dacă le votăm acum sau 
le amânăm, să ne putem uita prin ele.
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnul consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian
Mulţumesc! Ca şi procedură pentru viitor, am rugămintea ca preşedintele de comisie, 

atunci când e un aviz negativ, să spună asta, la începerea discutării punctului de pe ordinea de zi. 
Deci acest punct a primit ieri aviz negativ, din câte îmi aduc eu aminte. Mi se pare normal. Cum 
putem noi să fim de acord în câteva ore cu 118 contracte făcute din urmă, care trebuia să ni se 
prezinte cel puţin majoritatea lor, care depăşesc suta de mii, trebuia să ni se prezinte cu mult timp 
înainte. Eu, unul, nu o să fiu de acord, indiferent cu cât timp mi se pun la dispoziţie înainte 
materialele, dar voiam să vă rog ca atunci când există aviz negativ din partea comisiei să fie 
menţionat de la început.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule consilier Voinea Inocenţiu.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan
Mulţumesc că mi-aţi văzut mânuţa ridicată. Eu am vorbit mult la şedinţele de comisii de 

asta, astăzi am fost mai tăcut dar, da, aceste contracte le-am primit astăzi, la insistenţele mele de 
ieri. Am spus că nu este normal să ni se aducă în bloc, să votăm nişte contracte care urmează să 
depăşească 100 mii de euro. Ele trebuie să vină în momentul în care ating acest prag şi să le putem 
aproba pe fiecare, individual. Asta a fost raţiunea trecerii în actul constitutiv al societăţii această 
barieră, această cenzură dată de consiliul local. Ca atare şi noi ne-am exprimat la comisia juridică 
acest punct de vedere şi am impresia că a primit aviz pozitiv de la comisie dar asta nu înseamnă 
că suntem de acord cu ele.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnul consilier Liviu Mălureanu.

DI. Consilier Mălureanu Liviu
Eu, de principiu, nu am absolut nimic să Ie primim chiar şi cele cu valoare mai mică dar 

principala problemă a fost, practic, timpul, foarte, foarte din scurt.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnul Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
Aşa cum am spus şi cum e o regulă, dacă avem ceva nelămuriri sau avem obiecţiuni 

referitoare la vreun punct se amână, şi până data viitoare avem timp suficient să-l analizăm astfel 
încât să ne lămurim referitor la ce avem de votat.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. Vă supun amânarea punctului.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan
Nu, supuneţi la vo t... aţi înţeles semnalul de la domnul Primar, e foarte bine.

f  ft v:/' """"

IM ffr'ţ ■' I  ;II  ă - r

-- .’ s

V-, f

12



Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Vă supun spre aprobare proiectul.

Dl. Prim ar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită 
Dacă-mi permiteţi, d-na preşedinte, până se votează.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-!e Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită 
Stimaţi colegi, haideţi, nu fiţi răutăcioşi, că nu dau niciun fel de semnal, ăsta e punctul meu 

de vedere şi ştiţi bine că abordarea asta e una normală şi sunt consecvent. De fiecare dată am avut 
aceeaşi poziţie.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar!
Cu 2 voturi pentru, 13 împotrivă, 12 abţineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul nu a 

fost aprobat.
Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contractelor noi cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societăţii Administrare 
Active Sector 3 SRL". Propuneri, obiecţiuni ? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Dl. Consilier Tud orach e Cristian
Vă rog să daţi "invite" Liviei Tudorache, a ieşit de pe aplicaţie, s-a blocat calculatorul şi 

nu poate mai poate să intre. Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţa Văduva Iuliana
Domnul consilier Tudorache, vă rog să verificaţi mesajul în privat.

DL Consilier Tudorache Cristian
E ok, s-a rezolvat. Mulţumim!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Cu 16 voturi pentru, 5 împotrivă, 8 abţineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea 

prelungirii duratei de execuţie a Contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect 
„Modernizare şi reabilitare parc Pantelimon”. Propuneri, obiecţiuni ? Domnul Voinea.

DL Consilier Voinea Inocentiu loan
N-am să reiau cele discutate ieri, în şedinţă, pentru că am fost toţi, în plen, chiar dacă, mă 

rog, cei care asistă din afară la şedinţa noastră vor fi privaţi de ceea ce am discutat noi. Dar vreau 
să pun 2 întrebări legate de, unu, această prelungire cu un an atrage şi prelungirea contractului de 
chirie pentru aparatura care a fost cumpărată de la Terra Park şi care urmează să fie adusă în acest 
nou parc? Dacă da, care sunt costurile şi cum v-aţi gândit să le acoperiţi? Şi, doi, dacă sunteţi Ia 
curent, probabil că sunteţi, cu faptul că există o documentaţie dată de Muzeul de Istorie al 
Municipiului Bucureşti, în legătură cu existenţa unor situri arheologice în acea zonă. Care e 
d-voastră faţă de această situaţie, domnule Primar?
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D-le Primar.
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
N-am înţeles a doua întrebare, dacă puteţi, scurt!

Dl. Consilier Voinea inocentiu loan
în acea zonă, Parc Pantelimon, sunt configurate 3 situri arheologice, unele de pe vremea 

tracilor. Aţi luat în vedere acest aspect?

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
La prima obiecţiune, aparatele din Terra Park n-au nicio legătură cu acest proiect, nicio 

legătură, în orice variantă, ele au fost deja transportate, sunt la Hala Laminor. în mod normal nu 
se mai plăteşte chirie acolo, pentru ele, dar, repet, nu au nicio legătură cu acest proiect. Şi, doi, n- 
are nicio legătură zona în care noi edificăm acest complex atât de necesar şi care este unic în 
Europa, din ce ştiu eu, cu situl arheologic, mai mult decât atât, se pare că este o eroare în 
documentaţie celor de la Cultură, pentru că situl arheologic este acolo unde se află Complexul 
Lebăda. Deci nu în parcul nostru, dar, în orice variantă, nu are legătură nici cu asta, este în altă 
zonă a parcului.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan
Deci nu vă supăraţi pe noi că nu ştim exact unde s-au dus aparatele de la Terra Park, pentru 

că nici d-voastră nu aţi ştiu de la început să ne spuneţi exact. Nici acum nu ştim exact ce se va 
face la Laminor şi ce se va face la Pantelimon dar vom afla pe parcurs ce se edifică şi într-o parte 
şi în alta, iar cu siturile, să ştiţi că sunt pe partea astălaltă a lacului, nu la Lebăda. Le-am şi văzut 
conturate, sunt 3 vârfuri de peninsulă, unul dintre ele am impresia că se suprapune cu zona de 
lângă benzinăria aceea, probabil că e Petrom, în drumul spre Lebăda, de care spuneaţi d-voastră.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită 
Nu, nu are nicio legătură nici măcar cu poziţia în care figurează ele, acum şi listată ca sit 

arheologic, şi dacă sunteţi curios, d-le consilier, are legătură cu fostul PDL, care voia să fure 
această parte de parc, aşa cum au furat multe zone şi multe parcuri din Sectorul 3 şi din Municipiul 
Bucureşti. Deci cu asta are legătură şi sunt mândru că am reuşit să ne luptăm în justiţie şi să 
obţinem hotărâre definitivă şi irevocabilă şi sper ca cei din PDL, fără să fac referire că d-voastră 
proveniţi de acolo, sper ca într-o zi să plătească pentru toate nenorocirile pe care le-au făcut. Dacă 
vreţi să ştiţi exact cu ce are legătură, fix cu asta, cu mafia retrocedărior are legătură, d-le consilier, 
cu niciun sit arheologic.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan
D-le Primar, eu provin din daci şi din romani, nu provin din PDL, şi vă aduc aminte că nu 

ar fi bine să vă împăunaţi cu acele procese care sunt începute de pe vremea fostului primar căruia 
îi purtaţi numele de familie. Asta se ştie foarte bine, că nu d-voastră aţi deschis acele procese, ci 
d-voastră vă situaţi acum într-un moment din spaţiu şi din timp în care aceste probleme par că vor 
fi rezolvate. Eu mă bucur că acea mafie, indiferent câ e a retrocedărilor, că e o mafie de orice fel, 
nu are succes în România.
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Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoitâ
Eu port numele tatălui meu care nu a fost niciodată primar, niciunde. Este un om simplu şi 

nu port numele nimănui. Unu. Şi doi, haideţi că ştim exact că toate nenorocirile s-au întâmplat în 
perioada în care nu vreau să comentez mai mult, dar uitaţi-vă cine era primar aici, cine pe ce 
poziţie erau când nenorocirile se întâmplau în Sectorul 3, nenorociri de care tragem încă, greu, şi 
astăzi şi-mi exprim speranţa că va veni ziua în care aceste ticăloşenii vor fi plătite de către cei care 
le-au făcut.

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

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Mulţumesc, dar haideţi să încercăm mai multă adminsitraţie, mai puţină politică. întrebare 

legată de acest punct. Această prelungire se datorează managementului deficitar de Ia acea 
societate sau sunt şi alte motive pentru care avem această prelungire sau extindere cu un an de 
zile. O altă întrebare este dacă s-a făcut şi o estimare bugetară, cam care este impactul, evident că 
va costa această prelungire, care este impactul în cifre?
O altă întrebare, care sunt măsurile luate...

Neinteligibil

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
îmi cer scuze dar Ia mine sonorizarea a funcţionat foarte rău, pur şi simplu am înţeles 

foarte greu câte ceva. încerc să răspund la tot ce am înţeles.
Da, are mai multe cauze, ca, de exemplu, nouă trebuia să ne vină tehnologia pentru piscine, 

tehnologia de filtrare-tratare din Italia, care, ţară este blocată, şi fără să montăm tehnologia 
respectivă nu se poate trece la finisaje, nu putem să trecem la următoarea etapă. E adevărat şi de 
managementul defectuos pe care l-a avut această societate înainte. Repet, este un context mai larg. 
Şi costuri sunt neglijabile, adică ce înseamnă costuri suplimentare cu paza şi, eventual, iluminatul 
pe perioada de şantier, partea de organizare de şantier, nimic altceva, suplimentar. Ba dimpotrivă, 
să sperăm că putem beneficia de această criză nefericită, când, probabil, preţurile vor scădea nu 
doar la manoperă ci şi la anumite materiale.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Dacă-mi permiteţi, d-le Primar, nu sunt doar aceste costuri, sunt şi costurile fixe cu 

angajaţii care, acelea curg indiferent dacă se întâmplă ceva sau nu pe şantier.
Neinteligibil
O întrebare legată de toate firmele, care au fost măsurile, dacă s-a redus activitatea la 

anumite şantiere, dacă da, unde? Ce alte măsuri s-au luat pentru a proteja muncitorii care zi de zi 
sunt expuşi?

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
D-le consilier, încercaţi să vă reglaţi puţin microfonul pentru că pe ceilalţi îi aud bine, pe 

d-voastră vă aud rău. De abia reuşesc să desluşesc ce vreţi să spuneţi.
într-adevăr sunt costuri şi pe partea asta, nu sunt costuri substanţiale, mai ales că nu am 

apucat să facem angajări pe specialităţi. Asta e una din cauzele pentru care nu am avansat şi din 
cauza lipsei forţei de muncă. De exemplu, căutăm de mai multă vreme specialişti pe partea de 
instalaţii şi nu îi găsim. întârzirea ne-o dă tocmai lipsa de personal, adică una din
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multe, nu stăm să facem o analiză în detaliu. Iar pe societăţi, în perioada de criză, în general, e fix 
perioada în care trebuie să facem optimizare. Nu e momentul în care să facem expansiune, nu e 
momentul în care să ne creştem activitatea pentru că nu are nicio logică, dar ne focusăm pe tot ce 
înseamnă optimizare, ne focusăm pe reorganizare în vederea scăderii de costuri şi creşterii 
eficienţei. Astea sunt priorităţile, în rest, şantierele lucrează normal, cu dificultăţile de rigoare 
pentru că Poliţia Română, de exemplu, face nişte abuzuri înfiorătoare în sensul în care ne opresc 
maşinile cu muncitori care, multe vin din provincie, şi îi amendează atunci când sunt mai mult de 
3 persoane în maşină, ceea ce e împotriva reglementărilor dar atâta vreme cât reglementările sunt 
ambigue, interpretabile, avem parte de astfel de aspecte neplăcute. Repet, părerea mea este că ar 
trebui, mai ales în perioada asta, să încercăm să găsim soluţii pentru a menţine activitatea 
economică. Fără activitate economică nu putem plăti taxe, fără taxe nu poate rezista sistemul de 
sănătate, de exemplu, care e cel mai important în această perioadă.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Eu sunt de acord cu ce spune dl. Primar că nu putem să închidem totul în perioada asta, ar 

trebui, totuşi să avem şi activitate însă, în acelaşi timp avem şi un risc, că dacă unul dintre 
muncitori se îmbolnăveşte, practic riscăm să închidem tot şantierul şi nu rezolvăm nimic, din 
contră, ne trezim cu toată activitatea oprită. De asta întrebam ce măsuri s-au luat pentru a avea şi 
activitatea ok, să se deruleze mai departe, dar să prevenim şi asemenea riscuri în care putem 
închide cu totul şantierele. în această direcţie erau întrebările mele.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
Eu mă bucur că aveţi astfel de preocupări, şi eu le am, dar este normal să ne preocupe 

salvarea locurilor de muncă. Am văzut că în Spania sunt interzise disponibilizările. E reglementare 
legală. Noi trebuie să găsim o variantă ca activitatea economică să existe şi să generăm 
plusvaloare.Luăm toate măsurile care se impun, evident, în conjunctura dată, în situaţia în care 
sunt mari probleme cu tot ce însemnă echipamente de protecţie, dar încercăm să găsim cele mai 
bune soluţii şi să trecem cât mai bine peste această perioadă tristă.

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

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan
V-am trimis tuturor pe whatsapp, pentru că, iată ce posibilitate ne oferă această şedinţă 

digitalizată, lista celor 3 siteuri conturate. Aş vrea să le vadă şi dl. Primar, că este şi dumnealui în 
grupul nostru de whatsapp şi să ne spună dacă are în vedere lucrul ăsta. A dus discuţia într-o cu 
totul altă parte care nu mă deranjează pe mine, cu mafia retrocedărilor, nu mă implică cu nimic, 
nu sunt avocatul nimăni, nici nu vreau să fiu, dar haideţi să răspundă concret la chestiunea 
respectivă. Poate că nu s-a ştiut, dacă ştim de acum, poate vom avea grijă în aşa fei îneît să nu 
stricăm ceva ce nu mai putem repara niciodată.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
Nu înţeleg care e întrebarea. Ce spune dl. consilier?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan
Uitaţi-vă pe grupul de whatsapp în care sunteţi şi d-voastră. Acolo sunt conturate aşa zisele 

sau poate chiar, într-adevăr, siturile arheologice.
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Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită
Da, domnule, ştiu despre ce e vorba. Specialiştii imi spun că e o eroare. Dar, revin, nu are 

nicio legătură cu dezvoltarea noastră, parcul acvatic.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu loan
Foarte bine, nici să nu aibă. Asta voiam să mă lămuresc şi să ne lămuriţi. Ca dacă cumva 

este un sit acolo să nu stricăm ceva ce nu putem repara niciodată.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mai sunt alte întrebări?Dacă nu mai sunt, haideţi să votăm punctul 25.
Cu 17 voturi pentru, 6 împotrivă, 7 abţineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind numirea unui 

membru în Consiliului de Administraţie al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL fi dau
cuvântul d-nei Consilier Păunică.

D-na Consilier Păunică Adriana
Mulţumesc, d-na preşedinte. Am trimis şi pe grupul de whatsapp acest amendament şi 

vreau să-i dau citire colegilor
Având în vedere că sistemul de videoconferinţă în care se organizează această şedinţă nu 

permite exercitarea unui vot secret de către consilierii locali, propun modificarea alineatului 2 al 
articolului 2 în sensul că:

“A r t2. (2) începând cu data semnării contractului de mandat se constată încetarea 
mandatului de administrator provizoriu ai doamnei Bălâceanu Roxana desemnat în Consiliul de 
Administraţie al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL."

De asemenea, având în vedere că doamna Bălăceanu Roxana a fost desemnată prin vot 
secret preşedinte provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii prin Hotărârea nr. 
798/19.12.2019, se impune modificare art. 3, în sensul că:

,jArt3. Se menţine numirea provizorie în Jiincţia de preşedinte al Consiliului de 
Administraţie al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL a doamnei Bălăceanu Roxana. "

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Am să vă arăt amendamentul.

Dl. Consilier Ene Stelian
Nu se poate citi, d-na Preşedinte, lăsaţi pe whatsapp.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
In regulă, dacă sunteţi de acord. Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Vă rog să votaţi 

amendamentul d-nei Consilier Păunică. Votaţi, vă rog!

D-na Consilier Vasiliu Mariana
Vedeţi că eu nu am putut să votez.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-na Consilier Vasiliu nu a putut să voteze, da?
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Datorită faptului că d-na Consilier Vasiliu nu a putut să voteze sunteţi de acord să mai 
votăm o dată? Haideţi să repetăm votul pentru amendament! Oricum trecuse, ca să ştiţi.

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 8 abţineri, 3 consilieri care nu au votat, amendamentul a 
fost aprobat. Vă supun spre aprobare "Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în 
Consiliului de Administraţie al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL”.

DL Consilier Voinea Inocentiu loan
Nu cred că-şi mai are sensul, dacă rămâne provizoriu.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Proiectul de hotărâre trebuie să-I votam.

D-na Viceprimar Petrescu Elena
Ori votăm amendamentul ori proiectul de hotărâre. Dacă am votat amendamentul ....

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Am votat amendamentul.

D-na Viceprimar Petrescu Elena
Şi atunci dacă votăm proiectul este ca şi cum dăm peste cap şi nu mai votăm amendamentul

D-na Consilier Galbenu Ana lulia
îmi cer scuze dar nu se poate un proiect doar cu amendamentul să fie valabil. Deci, cumva 

trebuie să găsim din punct de vedere juridic. Se votează încă un amendament prin care articolele 
din actualul proiect se abrogă, se scot. Dar haideţi să facem juridic, corect!

DL Consilier Ene Stelian
Deci avem preşedintele care nu poate fi votat, pentru că trebuie votat prin vot secret şi 

avem şi un membru al consiliului de administraţie care a câştigat concursul şi a fost selectat şi 
este în proiect.

DL Consilier Voinea Inocentiu
Pe care urmează să-l demitem la punctul 4 suplimentar.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Deci punctul 26 se supune la vot cu amendamentul respectiv, care a fost aprobat.

Dl. Secretar General al Sectorului 3 Marius Mihaită
Proiectul de hotărâre a fost modificat cu amendamentul respectiv. Acum supunem la vot 

proiectul de hotărâre. Supunem la vot punctul 26.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Votaţi, vă rog, punctul 26.
Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 7 abţineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobaL
Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 aprilie 2020 -  2 iulie 
2020". îi dau cuvântul d-nei Consilier Păunică.
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D-na Consilier Păunică Adriana
Mulţumesc, d-na preşedinte. Am de făcut aici o propunere şi anume o propun pe d-na 

Consilier Local Iuliana Văduva pentru preşedinte de şedinţă a Consiliului Local al Sectorului 3 în 
perioada 2 aprilie 2020 -  2 iulie 2020.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. Alte propuneri mai sunt? Votaţi, vă rog, punctul 27.
Cu 23 voturi pentru, 3 abţineri, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost 

aprobat.
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

Trecem la punctul 1 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 
apobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii privind „Creşterea 
mobilităţii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Şoseaua Mihai Bravu (de la intersecţia cu 
str. Baba Novac până la str. Peneş Curcanul)”". Propuneri, obiecţiuni? Domnul consilier 
Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian
Ca şi ieri în Comisia de Buget, îmi exprim din nou nemuţumirea că suportăm cheltuieli pe 

care ar trebui să le suporte Primăria Capitalei, nu mi se pare că ne dau banii afară din casă, ca să 
facem ce ar trebui să facă Primăria Capitalei. Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule consilier. Domnul consilier Stelian Ene.

Dl, Consilier Ene Stelian-Bogdan
La punctul 2 suplimentar m-am înscris doamna Preşedinte.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Pentru punctul 1 suplimentar, domnule consilier Liviu Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu
Voiam doar să subliniez ce a spus colegul meu. Asemenea investiţii ar trebui suportate din 

bugetul Primăriei Capitalei, care este mult mai generos decât bugetul nostru, la sector. Eu nu zic 
că nu sunt bune acele investiţii, dar atâta timp cât Primăria Generală ar trebui să se ocupe de acele 
investiţii, măcar să aloce o parte din bani. Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, îi dau cuvântul domnului Consilier Ionuţ Moldoveanu.

DL Consilier Moldoveanu Lucian-Ionel
Ştiu că era un proiect de lege, cu lărgirea Căii Dudeşti, care ţinea tot de Primăria Generală.

Noi o să lărgim acum, să zicem, un sfert din proiectul acela, care era până Ia B-dul Burebista. De 
ce nu se poate o colaborare cu Primăria Generală, dacă ei nu pot să facă aşa ceva. Noi lărgim 50 
de metri şi ar trebui vreo 300 de metri lărgiţi, dar această lărgire ţine tot de Primăria Generală. Pe 
lângă asta o să stricaţi tot ce-aţi făcut acolo, pavele, plantat copaci, în faţa primăriei. Deci, sigur,
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acele spaţii vor fi stricate o dată cu aceste lărgiri. Ce puteţi să ne spuneţi despre asta, domnie 
Primar?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
îi dau cuvântul şi domnului consilier Voinea Inocenţiu, apoi vă răspunde domnul Primar, 

tuturor consilierilor.
DI. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Mă scuzaţi eu făcusem semnul, că şi eu am aceeaşi poziţie. Deci, nu vreau să iau cuvântul, 
că s-a spus suficient.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim! Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoită
Stimaţi colegi, aveţi dreptate. Aceste lucrări trebuiau făcute de către Primăria Generală de 

mult şi consider că ar trebui să Ie fie ruşine tuturor celor care au ocupat această poziţie de Primar 
General, că în 30 de ani, în Bucureşti s-au făcut 3 pasaje subterane, 3 în 30 de ani. Suntem sufocaţi 
de trafic. Aveţi dreptate! Sper să găsim modalitatea ca măcar Primăria Generală să suporte 
costurile propri, cu devierea liniei de tramvai, cu semaforizarea, cu devierea reţelei de RADET. 
Unde la Decebal, tot în locul Primăriei Generale am muncit şi muncim în continuare, acolo şi nici 
măcar nu au avut amabilitatea, să nu zic altfel, să ne ajute în sensul în care să nu ne încurce atât 
de mult, cum s-a întâmplat la parcarea de pe Decebal şi nu ne aşteptăm la alt tratament, cu această 
ocazie vis-a-vis de aceste proiecte. într-adevăr vor fi afectate nişte lucrări pe care le-am făcut în 
zonă, dar sunt foarte bucuros că avem parte de acea hotărâre de Consiliul General, de anul trecut, 
prin care ne dă voie să intervenim pe zonele administrate de Primăria Generală, în speţă 
bulevardele despre care discutăm. Acolo discutăm de nişte sume derizorii, chiar nu consider că 
este cazul să discutăm nişte detalii fără importanţă atunci când discutăm de proiecte mari şi absolut 
necesare pentru Bucureşti. Inelul ăsta median, care ar trebui să fie de mare viteză şi sunt prinse în 
proiectele de infrastructura ale municipalităţii, ele trebuiau făcute de mult, repet, de către 
municipalitate. Din cauza faptului că dânşii nu o fac suntem în situaţia în care tebuie să ne 
implicăm, să le facem noi. Problema traficului în Bucureşti, este cea mai mare problemă, dublată 
de problema poluării, pentru că atâta vreme cât avem trafic infernal, generează poluare infernală 
şi cât ne-am da noi după deget şi am vrea să aruncăm pisica de la unii la alţii, de vină sunt toţi cei 
care au ocupat poziţia de Primar General până acum şi nu au făcut ce trebuia să facă. Stimaţi 
colegi aveţi dreptate în proporţie de 100%. Nu este treaba primăriei de sector, dar atâta vreme cât 
alţii nu-ţi fac treaba, ne băgăm noi şi o facem, că de aia suntem Sector 3 cei mai buni!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar. Domnule consilier Ionuţ Moldoveanu.

Dl. Consilier Moldoveanu Lucian-Ionel
Deci reiau întrebarea. De ce nu se iau în calcul direct până la B-dul Burebista, atunci ar fi 

chiar important pentru fluidizarea traficului, acum nu facem altceva decât parţial.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim! Domnule Primar.
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Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Aveţi dreptate, domnule consilier. Ar trebui făcut până acolo. Dar, haideţi ca să ne 

înţelegem! Problema principală, aici în intersecţia despre care vorbim, chiar aici, la primărie, 
lăsăm Ia o parte gardurile astea care au blocat şi ce se mai circula, Dudeştiul se blochează din 
cauză că se blochează Mihai Bravu. Dacă noi realizăm pasajul pe sub Mihai Bravu, o să trecem 
timpii la semafor să dăm mai mult spaţiu de trecere la Dudeşti, iar problemele să ştiţi că sunt chiar 
aici la semafor. Avem studii de trafic, dacă lăţim aici, dublăm capacitatea de defluire şi creştem 
timpii pentru semafor, atâta vreme cât circulaţia principală pe Mihai Bravu o să fie pe la subteran, 
la suprateran mai rămân doar cei care rămân aici în zonă, undeva la maxim 20% din ce este astăzi. 
Vă asigur că problemele acestei intersecţii vor fi rezolvate în proporţie de 90%, dacă nu chiar mai 
bine. Evident că noi facem lucrări orientate şi în viitor. Noi estimăm că traficul în Bucureşti va 
creşte, nu altfel şi evident că noi ne-am dorit iniţial şi am plecat cu pasaje încrucişate, ambele 
subterane pe ambele direcţii, numai că avem mari probleme cu Dudeştiul, care este deja îngust şi 
trebuie să trecem la nişte proceduri de expropriere care nici măcar nu sunt Ia noi şi am fugit cât 
am putut noi de tare, de a depinde de alţii care, în general, nu ne-au ajutat ci, aş spune, chiar 
dimpotrivă.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar. Mai are cineva de pus întrebări pe acest punct?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Din păcate aşa arată Bucureştiul, cârpit, pentru că nu există o unitate de gândire la nivelul 

capitalei şi atâta timp cât vom avea împărţit Bucureştiul în sectoare şi nu vom avea o concepţie 
unică, aşa se va întâmpla, vom avea un Bucureşti cârpit.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Stimaţi colegi, nu este adevărat. Lucrările pe care le facem noi sunt în master planul 

municipalităţii. Revin, trebuia ca aceste lucrări să fie făcute demult de către Primăria Generală. 
Noi nu facem chestiuni, este adevărat că pe Sectorul 3, că nu putem să ne ducem în alte sectoare 
să le facem. Dar mă bucur că măcar avem voie să le facem şi vreau să profităm de această 
oportunitate.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar. Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl Consilier Petrescu Cristian
I-aţi transmis nemulţumirea dumneavoastră şi doamnei Primar General, domnule Primar?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar,

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Nu mă ajutaţi foarte mult, domnule consilier, vă rog eu mult de tot. Mă bazez pe faptul că 

facem echipă aici la Sectorul 3 şi încercăm să ne rezolvăm problemele şi să ajutăm acest .oraş
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pentru că avem responsabilitate în acest domeniu şi nu cred că avem nevoie în acest moment de 
nici un fel de conflicte ci haideţi să vedem cum putem fiecare pe pătrăţica noastră, pe cât se poate, 
să lăsăm ceva în urma noastră. Oamenii au avut încredere să ne trimită aici şi au fost dezamăgiţi 
de prea multe ori ca să ne permitem să facem şi noi chestia asta.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar. Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian
Tocmai, pentru că oamenii ne-au trimis aici, să facem lucruri pentru ei, ne-au trimis să 

facem lucrurile care trebuie să le facem pentru ei. Pe doamna Firea, au votat-o Primar General ca 
să le facă fix proiectele astea de care noi vorbim acum. Deci nu aş vrea să încurcăm, că ne pusesem 
de acord, părea, cât de cât, să încurcăm atribuţiile Primăriei Capitalei, pentru care a fost votată 
doamna Firea, Primar General, cu atribuţiile Primăriei Sector 3, pentru care aţi fost dumneavoastră 
votat ca Primar şi noi ca şi consilieri. Milioanele astea de euro pe care noi o să le băgăm în nişte 
pasaje subterane, este adevărat că o să beneficieze şi Sectorului 3, dar o să beneficieze întregii 
capitale, tuturor bucureştenilor şi altora din afara Bucureştiului. De asta, nu întâmplător ele sunt 
Ia Primăria Capitalei şi nu la primăria de sector. Practic noi luăm milioanele de euro, pe care le 
puteam băga în străzile lăturalnice din sector, în educaţie, în asistenţă socială, în tot ce avem noi 
de oferit cetăţenilor Sectorului 3 şi îi ducem către Primăria Capitalei ca o donaţie. Practic, noi Ie 
facem nu numai treaba, ci şi cheltuim şi banii Sectorului 3, pentru restul lumii. Cam asta era ideea.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Domnule consilier, ştiţi bine că vă apreciez, că, în general, aveţi puncte de vedere 

pertinente, constructive şi de această dată punctul dumneavoastră de vedere este unul corect. Să 
ştiţi că m-am gândit mult timp Ia chestiunea asta. Repet, aveţi dreptate în proporţie de 100%. 
Chiar m-am gândit, dacă n-ar fi nevoie să organizăm un referendum să vedem dacă cetăţenii din 
Sectorul 3 sunt de acord, ca noi cu bugetul nostru mic de la Primăria Sectorului 3, să facem, să 
finanţăm investiţii care prin lege şi prin logica lucrurilor ar trebui să fie finanţate de Primăria 
Generală. Dar, poate că dumneavoastră luaţi o astfel de iniţiativă, pe care eu o sprijin şi nu doar 
că o sprijin, o consider foarte corectă, normală şi legitimă.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar. Mai sunt întrebări de pus la acest punct? Nu sunt. Votaţi, vă

rog!
Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 10 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind  

atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect „Servicii 
de promovare in s titu ţio n a lă Propuneri, obiecţiuni? Domnule Consilier Ene.
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PI. Consilier Ene Stelian-Boedan
Mulţumesc frumos, doamna preşedinte. în acest proiect, din păcate, avem dovada 

priorităţilor pe care primăria le vede în perioada asta. Un pic mai devreme am aprobat o 
suplimentare de 1 milion de lei, pentru combaterea efectelor epidemiei şi acum aici avem un buget 
de 5 milioane de lei, dedicat în principiu promovării realizărilor primăriei, pentru că aşa cum am 
vorbit ieri cu domnul director în şedinţa de consiliu, planul media şi felul în care aceste mesaje 
vor fi transmise, spune dumnealui că se va încerca o adaptare, dar conţinutul în principiu rămâne 
acelaşi adică nu se vor face alte clipuri. Acum, dacă dumneavoastră credeţi că, clipurile respective 
sunt eficiente bl perioada asta, când toată lumea este panicată şi nimeni nu are timp pentru 
asemenea mesaje, eu cred că nu sunt adecvate, este pur şi simplu un buget de promovare pentru 
Primăria Sectorului 3 şi este un buget foarte mare care nu se înscrie în nici un caz printre 
priorităţile de acum şi i-aş da dreptate domnului Primar, într-adevăr urmează o perioadă dificilă 
şi trebuie cu toţii să ne pregătim pentru criză şi nu trebuie să scadă activitatea, doar că, cumva, 
dumnealui vede invers. Trebuie ca sectorul privat să-şi menţină activitatea. Noi suntem sectorul 
public şi noi vom trai de pe urma sectorului privat. Deci, trebuie să promovăm cu toată puterea 
sectorul privat. Dacă noi vom cheltui toţi banii pe o asemenea campanie de imagine şi cei care 
vor avea de suferit sunt cetăţenii. Deci, nu susţinem acest proiect. Vă mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mai sunt întrebări de pus la acest punct? Domnule consilier Cristian Petrescu.

DI. Consilier Petrescu Cristian
Şi eu sunt de aceeaşi părere. Adică în loc să facem promovare pentru primărie şi serviciilor 

care le oferă, mi-ar fi plăcut mult mai mult să facem concurs pentru start up-uri, să susţinem 
iniţiativa locală, micii întreprinzători, să-i ajutăm să treacă de criză şi după aceea să repomească 
motoarele. Faptul că noi promovăm, „fi cu noi, nu fi gunoi!”, practic nu are cine să mai arunce 
gunoiul pe stradă. Promovăm degeaba. Să doneze oamenii terenuri către primărie? Hai să fim 
serioşi! In rest, cu digitalizarea primăriei, da, nu am nici o problemă, să ştie lumea că poate să 
facă totul digital în Primăria Sectorului 3, pentru că mulţi oameni stau acasă şi au nevoie de 
serviciile primăriei, că vor fi on-line. Hai să ne orientăm către ce promovăm, mai ales ce am fi 
putut face cu banii ăştia, că de exemplu eu unul aş fi dat milionul acela pentru dezinfecţie de aici, 
nu de la activităţile respective.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule consilier Voinea Inocenţiu.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Am vorbit mult la şedinţa de consiliu pe această temă şi văd că în continuare, uitându-mă

pe raportul de specialitate, văd că, practic...... se vorbeşte despre brand al Sectorului 3. Cred că
nu ştim ceea ce este acela un brand. Nu facem diferenţa între a promova un serviciu public şi a 
promova un produs comercial. A alege ca slogan că „suntem cei mai buni”, că suntem cei mai 
gustoşi, că suntem cei mai mari, că suntem cei mai ieftini. Asta atrage un comportament de 
consum. Şi noi ce vrem să facem? Să stea lumea în Sectorul 3, că noi suntem cei mai buni? Să se 
mute la noi? Nu! Mesajul pe care îl putem transmite prin astfel de campanie: este că: vă ajutăm 
cu chestiunea asta, puteţi apela la noi pentru cutare, dar nu că suntem cei mai cu moţ, că suntem
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cei mai deştepţi, că suntem nu ştiu cum. în primul rând campaniile pe care le tăcem sunt greşite 
cu acest slogan, că suntem cei mai buni. Acesta este un slogan comercial. Suntem cei mai buni, 
deci cumpăraţi-ne pe noi sau locuiţi în Sectorul 3 sau ce dorim să spunem cu asta? Unu la mână. 
Doi la mână, am spus că nici o campanie dacă nu măsurăm şi aici trebuie să mergem într-adevăr 
în zona de comercial, dacă nu suntem eficienţi la cheltuirea banilor, este o campanie oarbă, în care 
băgăm nişte bani şi nu ştim ce ni se întoarce, nu ştim ce am obţinut şi i-am spus asta domnului 
director şi l-am rugat ca pe viitor, să avem instrumente de măsurarea eficienţei acestor campanii. 
De asemenea, am rugat să ne spună în cifre nu în procente, câţi elevi au intrat în învăţământul 
dual, ca urmare a campaniei, ca să vedem cât ne-a costat pentru fiecare elev această campanie. 
Aştept în continuare această informare.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnilor consilieri. Din partea aparatului de specialitate nu poate să răspundă 

nimeni. S-a consemnat. Alte întrebări mai sunt pe acest proiect? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 15 voturi pentru, 9 împotrivă, 6 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul de 

hotărâre nu a fost aprobat.
Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 3 suplimentar, punctul 3 s-a retras,

4 devine 3, „Proiect de hotărâre privind revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al 
societăţii AS3~Administrare Străzi S3 SRL şi declanşarea procedurii de selecţie pentru posturile 
vacante”, Propuneri, obiecţiuni? Domnul Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Am primit cu toţii cred, două scrisori, puţin înainte să înceapă şedinţa. Sper că putem intra 

în contact cu membrii Consiliului de Administraţie, ca să ne spună şi dumnealor punctul de 
vedere. Fac o paranteză şi mulţumesc pentru responsabilitatea de care s-a dat dovadă la votarea 
punctului anterior. Revin la punctul pe care-1 avem în discuţie. Cred că ar fi bine să ne spună şi 
dumnealor punctul de vedere pe care şi l-au exprimat în scris. Găsesc că avem o mare, mare, 
problemă. în raportul de specialitate ni se spune că acest consiliu nu a funcţionat că a fost 
incapabil, incompetent. De ce am crede noi că este singurul caz la Administrare Străzi şi nu şi în 
altă parte? Dumnealor spun în acele scrisori, susţin că ceea ce li se impută nu intră în atribuţia 
Consiliului de Administraţie. De asemenea, acum, doamna director, cu care am vorbit ieri sau 
sâmbătă, mi-a spus o serie de chestiuni care mi-au dovedit faptul că dumneaei doreşte un consiliu 
pe care să-l aibă sub papuc, ca să mă exprim puţin mai plastic. Ceea ce arată că nu cunoaşte bine 
raporturile, deşi m-a asigurat la întrebarea mea din final, că este conştientă că nu dumneaei 
conduce ci consiliul. Aşa vrea să ştiu dacă putem intra în legătură cu membrii Consiliului de 
Administraţie pe care vrem să-i demitem astăzi.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Stimaţi colegi, ce s-a întâmplat la AS3 este o chestiune regretabilă. Cei din Consiliul de 

Administraţie degeaba încearcă acum să o dea, că nu au nici o treabă, că nu au nici o vină. Şi-au 
luat nişte bani de acolo, fără să-i intereseze ce se întâmplă real, adică foarte în neregulă. Opinia 
mea este că ar trebui să-şi vadă de drum acei oameni care pur şi simplu nu şi-au făcut treaba şi ar
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trebui să fie un exemplu pentru ceilalţi, care ar trebui să se implice şi să găsească soluţii, ca astfel 
de lucruri cum s-au întâmplat la AS3 să se mai întâmple. Repet, este relevat de către direcţia 
noastră de audit şi consider că trebuie să dăm semnal de normalitate.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mai doreşte cineva? Domnul Consilier Cristian Petrescu.

Di. Consilier Petrescu Cristian
Am o întrebare tehnică. Cum s-ar presupune că votăm punctul ăsta, dacă la punctul 26, 

cum a fost ordinea de zi normală, nu am putut vota numirea prin vot secret a doamnei respective?

Dl. Consilier Dumitru Constantin
E secret, nu vede nimeni ce votează celălalt.

Dl. Consilier Petrescu Cristian
Ieri vedeaţi ce votează fiecare dintre noi, iar acum de ce nu a fost secret la punctul 26 

anterior?
Dl. Consilier Galbenu Mircea Mihai

Nu este secret pentru că vede administratorul. Administratorul vede ceea ce am votat.

Dl. Consilier Petrescu Cristian
V-am propus să vorbiţi cu SISCO, să vă dea soluţia de votare criptată ca să fie secret. Aţi 

zis că nu se poate. Dacă nu s-a putut atunci, nu se poate nici acum. Era o întrebare retorică, 
recunosc. Cum am putea noi să votăm secret în momentul acesta. Aşa că eu unul vă propun ca 
mandatele să continue până când găsim o soluţie.

Dl. Secretar General al Sectorului 3 Marius Mihăită
Intr-adevăr facem referire la persoane, dar persoanele sunt angajaţi, mă rog, Consiliul de 

Administraţie al unei societăţi comerciale, unde consiliul este acţionar. Este cu totul altceva. 
Numirea lor nu a fost făcută prin vot secret. Demiterea se va face la fel, într-o acţiune similară. Şi 
dacă ţine această situaţie 6 luni până apelăm la SISCO sau cine a fost menţionat, pentru criptare, 
decriptare sau chestii de genul, lăsăm totul şi mergem într-un dezastru aşa. Haideţi să dăm puţină 
dovadă de maturitate.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Doamna Preşedinte, domnule Secretar, haideţi dacă există vreo nelămurire pe partea asta, 

putem să o amânăm până pe data viitoare, să luăm o decizie până atunci, nu cred că este o 
propunere atât de urgentă. Haideţi să o vedem data viitoare.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Dar doamna Bălăceanu este prezentă? Poate să intre în contact cu noi, să ne răspundă şi 

nouă la acuzaţiile care i se aduc aici cu convocarea şedinţelor, cu alte contracte. Adică, trebuie să 
lămurim şi lucrurile astea, ce spun oamenii aceştia aici în adresele astea.
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Dna Preşedinte de şedinţa Văduva Iuliana
Domnule Primar.

DL Primar ai Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Nu ştiu dacă doamna Preşedinte poate să intre în direct, dumneavoastră ştiţi, eu nu ştiu cum 

aţi organizat chestiunea asta, dar vă asigur că am fost, personal, acolo şi nu o dată. Dar, mă rog, 
discutăm data viitoare referitor la acest subiect. Nu ştiu dacă poate doamna preşedinte să intre în 
direct.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Dar, domnule Primar, asta este şi una dintre acuzaţii că aţi fost şi dumneavoastră acolo, că 

în prezenţa dumneavoastră au primit cu 10 minute înainte de începerea şedinţei anumite 
documente, contracte de peste 100 de mii de lei +TVA şi aşa mai departe.

DL Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoită
Doamna Preşedinte, dacă-mi permiteţi, haideţi să amânăm pentru data viitoare această 

hotărâre, pentru a avea timpul necesar să ne ediilcăm.

DL Secretar General Marius Mihfiită
Supunem la vot!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Supunem la vot retragerea punctului.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Domnule Mihăiţă retragerea se face când începe şedinţa. Am votat ordinea de zi, deci 

trebuie votat punctul sau picat.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Votăm proiectul de hotărâre! Votaţi, vă rog! Domnul Consilier Alexandru Dobre, doreşte 

să vorbească?
DL Consilier Dobre Alexandru

Nu!
Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana

Cu 3 voturi pentru, 9 împotrivă, 18 abţineri şi 1 consilier care n a votat, proiectul de 
hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 
acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie at societăţii AS3~ 
Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii 
de proiectare, furnizare şi execuţie echipamente HVAC şi patinoar pentru proiectul 
„Modernizare şi reabilitare parc Pantelimon*”*. Propuneri, obiecţiuni?

îi dau cuvântul domnului consilier Alexandru Dobre.

Neinteligibil.
Dl. Consilier Dobre Alexandru
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Celelalte societăţi trebuie să facă acest demers.

DI. Consilier Ene Stelian-Boedan
Nu am înţeles absolut nimic. Nu a avut microfonul pornit.

Dl, Consilier Dobre Alexandru
Am o curiozitate dacă şi către celelalte societăţi, domnul Primar are în vedere să trimită 

corpul de audit, să vedem care este situaţia şi la celelalte societăţi. Dacă are în vedere?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Da, stimaţi colegi! Absolut toate societăţile noastre vor face obiectul unor verificări, unui 

audit din partea direcţiei de audit. S-a făcut deja audit în afară de AS3, la Smart City, la Algorithm 
Resindential. In acest moment sunt în verificare societăţile Algorithm Construct şi SDZ 
Salubritate şi Deszăpezire S3 şi urmează celelalte societăţi. La întrebarea dumneavoastră, da, 
absolut toate vor fi verificate de direcţia noastră de audit.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar. îi dau cuvântul domnului consilier Mircea Galbenu.

DL Consilier Galbenu Mircea-Mihai
Voiam doar atât să fac o sugestie pe bază tehnică. Luaţi legătura cu partenerul SISCO şi 

sunt sigur că vă va pune la dispoziţie cumva soluţia criptată pentru vot secret.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana 
Mulţumim. Dl Consilier Voinea Inocenţiu.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Nu are legătură cu punctul, dar are legătură cu ce a spus domnul Primar. Vreţi să păstrez 

j pentru la sfârşit sau acum suntem într-o pauză şi putem să...

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Nu suntem în pauză, deocamdată, păstraţi pentru sfârşit! Votaţi, vă rog, punctul 

suplimentar 4.
DL Consilier Galbenu Mircea-Mihai

Punctul 4 care, de fapt, este 5!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana 
Da! Punctul 4 suplimentar care a fost 5, pentru că punctul 3 s-a retras.

Dl. Consilier Moldoveanu Lucian-Ionel
Pot să iau cuvântul înainte, că am crezut că este punctul celălalt.
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Dna Consilier Galbenu Ana-Iulia
Nu s-a discutat pe subiecte. S-a discutat pe baza societăţilor. Acum am trecut Ia partea cu 

Parcul Pantelimon. Despre ce vorbim!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Consilier Ionuţ Moldoveanu.

Dl. Consilier Moldoveanu Lucian-Ionel
Ştiu că în comisie, acestui punct a primit aviz nefavorabil. Nu ştiu dacă este ok să-I votăm? 

De fapt nu este ok să-l votăm.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Avizele sunt obligatorii, dar nu consultative, să spunem aşa.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Avizele sunt consultative, deci proiectul poate fi votat în consiliu. Mai doreşte cineva să ia 

cuvântul pe acest punct?
Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Ce votăm doamna Preşedinte? Fostul punct 5, actualul punctul 4.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Votăm punctul „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui 

Consiliului de Administraţie al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării 
procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare şi execuţie echipamente 
HVA C şi patinoar pentru proiectul „Modernizare şi reabilitare parc Pantelimon Acesta este
proiectul. Domnul consilier Inocenţiu Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Spuneaţi, domnule Primar, că anumite lucruri care nu au fost în regulă, au întârziat lucrările 

la acest parc, în bazinele căruia ar fi trebuit să facem baie de anul trecut. Doamna director, care a 
intrat în legătură cu noi, spunea că nu este singura cauză ci şi faptul că primeşte teme noi de la 
Primărie. Eu vă rugasem mai demult, aşa cum ne-aţi prezentat acea machetă cu Halele Laminor, 
să ne puneţi la dispoziţie ce v-aţi gândit să faceţi aici, în acest parc, pentru că, vedem că vă vin 
idei peste noapte, acum vreţi să faceţi un patinoar pe acoperiş care, înţeleg, că este totuşi natural, 
care va funcţiona câteva luni cât îngheaţă acoperişul. Nu aveţi vreun plan, înţeleg că este cel mai 
mare din Sud-Estul Europei, dar haideţi să vedem cât vreţi să îl mai extindeţi sau.... Să ştim şi noi 
ce se face în sectorul nostru nu altceva dorim. Sau poate, mă rog, ideea e în dezvoltare. Să ştim 
acum la ce nivel a ajuns această idee şi că mai poate creşte.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Am revenit la acelaşi subiect. Acum discutăm de autorizarea preşedintelui să facă un 

contract pe partea de HVAC. Intr-adevăr au primit şi teme noi, care nu sunt chiar noi, pentru că
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eu am solicitat proiectanţilor încă de la bun început să prevadă şi acel patinoar, care este adevărat 
că funcţionează doar în perioada de iarnă, adică este proiectat să funcţioneze atunci când 
temperatura este sub 15 grade, adică în maxim 15 grade. Ceea ce se încadrează undeva la 3-4 luni 
pe an. Ce pot să vă spun că este o chestiune integrată, în sensul în care, aparatele, cilărele, care 
fac rece pentru patinoar, pe partea cealaltă fac cald pentru încălzirea piscinelor şi aclimatizarea 
complexului acvatic. Dar dacă vreţi să intrăm în mai multe detalii, spuneţi-mi dacă vreţi, eu vă 
pot face o descriere a proiectului acum, aici, depinde de dumneavoastră cât de mult doriţi să intru 
în detalii pe această temă. Este adevărat că am întrebat proiectanţii dacă se poate completa, pentru 
că iniţial proiectanţii au prevăzut etajul doi doar parţial şi eu i-am întrebat dacă se poate face etajul 
doi integral, mi-au răspus ulterior o altă echipă de proiectanţi, că se poate şi s-a şi trecut la această 
etapă şi de aceea se extinde proiectul pentru că vom avea etajul doi complet şi un patinoar mult 
mai mare. Vă asigur că este o soluţie integrată, este o soluţie smart, care nu este doar o chestiune 
de creşterea facilităţilor pe care Ie oferă această investiţie, ci pur şi simplu ne ducem pe zona de 
eficienţă energetică foarte mult. Dar, repet, îmi spuneţi dacă doriţi să intru în mai multe detalii o 
fac cu foarte mare plăcere, chiar vă pot furniza componente din proiect şi proiectul, evident.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
E posibil să nu facem chestiunea asta oral, pentru că văzând înţelegem mai bine, adică n- 

aţi putea să ne facă lucrul acesta în scris, cu schiţe? Nu ne trebuie acum pe Ioc. Cred că oamenii, 
vor să ştie ce se va edifica acolo.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Da, stimaţi colegi! în mod evident o să vă punem la dispoziţie tot ce avem, plecând de Ia 

premiza că la ora asta lucrăm la anumite detalii pe partea de arhitectură, la interior şi o să venim 
şi cu o solicitare de a autoriza achiziţionarea serviciilor de faţadă. O să iasă un proiect foarte 
frumos, dar, repet, partea de proiectare nu este încă gata, după cum citiţi şi în hotărâre, discutăm 
de proiectare şi execuţie. Adică în continuare lucrăm, noi avem, de principiu, tema proiectului, 
dar încă lucrăm Ia foarte multe detalii.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Să înţeleg că este un proiect, cum se spune, work in progress, adică nu ştiţi de la început 

unde veţi ajunge, ci pe măsură ce înaintăm. Nu?

DI. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
îmi permiteţi, doamna Preşedinte?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Cei care nu au făcut la viaţa lor nici un proiect, nu au cum să înţeleagă, pentru că 100% din 

proiectele din lumea astea încep într-un fel, cu o viziune, iar în perioada implementării, în perioada
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implementării, în perioada execuţiei îţi dai seama de anumite iucruri şi încerci să-l îmbunătăţeşti, 
ceea ce se întâmplă şi în acest proiect Tema se respectă, în schimb anumite lucruri sunt într- 
adevăr în schimbare pentru că înbunătăţim permanent la el. Vrem să iasă cu adevărat nu din Sud- 
Estul Europei, ci din Europa, să fie un complex de referinţă din Europa.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Domnule Primar, eu am reuşit să fac împreună cu o echipă, ceva care este unic în partea 

asta de Europa. Deocamdată, dumneavoastră sunteţi în desfăşurare cu lucrurile astea.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
îi dau cuvântul domnului Consilier Alexandru Dobre.

t  Dl. Consilier Dobre Alexandru
Mulţumesc, doamna preşedinte. O observaţie cu privire la ce s-a discutat la punctul acesta. 

Am lucrat, lucrez şi voi lucra în domeniul proiectării, datorită experienţei ca şi cadru didactic vă 
pot spune că una este proiectul când îl gândeşti de la început, adică una este teoria şi alta este 
practica. De multe ori, multe proiecte sau finalizarea proiectului, mai corect spus, pot apărea 
modificări. Ca şi în acest proiect pot apărea modificări şi nu văd asta, neapărat, o problemă. Acum, 
al doilea lucru, eu sunt foarte dezamăgit să aflu că acest proiect a primit aviz nefavorabil în 
comisie şi nu am fost înştiinţat. Se pare că este un lucru destul de dezamăgitor. Nu că mi-ar fi 
schimbat votul, ca să zic aşa, dar ar fi fost frumos şi colegial să fim informaţi când se avizează 
nefavorabil. Eu chiar sunt dezamăgit.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
îi dau cuvântul domnului Consilier Costin Dumitru.

Dl. Consilier Dumitru Constantin
Avizul nefavorabil al comisiei a fost datorat faptului că nu am primit tot materialul înainte. 

Practic, s-a cerut suma de 15 milioane de lei, adică 3 milioane şi ceva de euro pentru o investiţie, 
fără nici un fel de justificare. Care este partea de proiectare, care este partea de instalaţii, care este 
partea de manoperă? Asta în primul rând. în al doilea rând, nu înţelegem dacă suma respectivă, 
cei 3 milioane şi ceva de euro, sunt o suplimentarea unui proiect existent, din ce-mi dau eu seama 
sau este o lucrare cu totul şi cu totul nouă, numai pe partea de instalaţii,dpe HVAC. De aceea, au 
fost foarte multe sincope pe care noi am cosiderat normal să le lămurim. De aceea am dat aviz 
negativ şi am cerut explicaţii suplimentare de la doamna director. Iar, doamna director, nu a fost 
în stare să Ie dea în timp util.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Din partea aparatului de specialitate, doamna director poate să vină cu precizări la acest 

proiect de hotărâre? Domnule Consilier Voinea Inocenţiu.
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Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Aş vrea pentru colegul meu, mă rog, acum nu mai este de pupitru, este în colţul opus faţă 

de cum îl văd eu în ecran, aici, pentru Alexandru Dobre, cadru didactic universitar, aş vrea să ne 
spuneţi, în teorie, cât la sută dintr-o temă, să zicem aşa, de proiectare se respectă, totuşi, de la 
început? Nu cred eu că ne propunem să facem hotel, iese de la o căbănuţă până la ce fac ăştia de 
la Burj Al Arab. Adică, ştim de la început cam cum vrem să facem, că vrem să fie cu 11 etaje, că 
iese Il+lretras, asta este altceva. Dar nu cred eu că, în proporţie covârşitoare, un proiect se 
schimbă. Bănuiesc că în teorie există o marjă, acolo, un procent estimat din lucrări imprevizibile 
sau lucruri care pot fi schimbate pe parcursul unui proiect.

Dna Preşedinte de şedinţa Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Consilier Voinea Inocentlu-Ioan
Era pentru colegul Alexandru Dobre întrebarea, că este de specialitate.

nu.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Nu se poate răspunde între colegi, decât în comisie, domnule consilier. în timpul şedinţei,

Dl. Consilier Voinea Inocentin-Ioan
Mulţumesc, a fost, oricum, o întrebare retorică, vă mulţumesc că m-aţi ascultat.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Doar dacă vreţi să vă răspundă domnul primar legat de acest proiect.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Nu, mulţumesc! Prefer răspunsuri de la specialişti.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Doamna preşedinte, îmi permiteţi?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Da, domnule Primar!

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Neeoita
Dacă vreţi punct de vedere la specialişti, sunt aici, vă stau Ia dispoziţie, domnule consilier.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl. Consilier Voinea Inocentlu-Ioan
O întrebare pentru domnul primar. Ştiţi cumva unde este doamna preşedintă a Consiliului 

de Administraţie, de nu poate să nc răspundă la întrebări?Şi nici Ia punctul ăsta şi nici la cel 
dinainte?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.
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PI. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Nesoită
Stimaţi colegi, nu ştiu, că nu m-am ocupat eu de organizarea acestei şedinţe online, eu sper 

că este în zonă şi sper că este în situaţia în care să ne răspundă. Dar vă pot spune că ştiu în detaliu 
acest proiect şi-l supraveghez îndeaproape. Chiar vă pot spune că sunt manager de proiect. Da! 
îmi asum calitatea asta! Dacă aveţi întrebări vă stau la dispoziţie. Ştiu să vă răspund întrebărilor 
dumneavoastră.

Dna Preşedinte de şedinţă Văd ava Iuliana
Mai vrea să-i pună cineva întrebări domnului Primar, legat de acest proiect? Mai repetaţi, 

domnule Consilier Dumitru, întrebarea?

Dl. Consilier Dumitru Constantin
Nu aveam o întrebare, aveam o .......

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
A intrat doamna director.

Dna Bălăceanu Roxana -  Preşedinte CA -  societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL
Bună ziua! La parc, la Pantelimon, se pare că a căzut un pic intemetul. Am reuşit, în final, 

să pot să mă conectez şi să stau de vorbă cu d-voastră. Vă ascult!

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
D-na director, cele 15 milioane de lei pentru ce lucrări sunt prevăzuţi?

Dna Bălăceanu Roxana -  Preşedinte CA -  societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL
După cum am avut şedinţa mai devreme, la ora 13:00. La ora 13:30, cum v-am promis, 

cum s-a închis şedinţa, v-am trimis oferta pe whatsapp cu exactitate, cu ceea ce conţine.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Doamna director, unora dintre noi. Noi suntem în plenul consiliului şi nu toţi avem această 

ofertă pe care dumneavoastră aţi trimis-o în urma unei discuţii cu membrii comisiei, cu care, 
probabil, aţi discutat ieri.

Dna Bălăceanu Roxana -  Preşedinte CA -  societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL
îmi pare rău atunci. Nu ştiu cum aş putea să fac! Să vă trimit dumneaoastră acum sau cum 

credeţi că este mai bine?
Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Spuneţi în mare acum, cele 15 milioane cam ce prevăd? Sunt suplimentări, cum spunea şi 
colegul nostru?

Dna Bălăceanu Roxana -  Preşedinte CA — societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL
Nu sunt suplimentări ale proiectului. Nu sunt suplimentări la valoarea pe care AS3 o are 

aprobată de către Primăria Sectorului 3, în proiectul de modernizare şi reabilitare Parc Pantelimon.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Şi care sunt principalele puncte să zicem aşa, pe care le acoperă aceste 15 milioane de lei?
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Dna Bălăceanu Roxana -  Preşedinte CA -  societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL
Vă descriu din oferta comercială sau vreţi să vă descriu inclusiv la denumire de produse,

şi anume: - chiller EG 35% - răcire pistă patinoar şi dezuniificare..... preţ 74.360 euro + TVA -
2 bucăţi. Am o ofertă în detaliu sau vreţi să vă dau un centralizator.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Să ne spuneţi obiectivul. Pentru patinoar instalaţii de răcire, nu mai ştiu ce, lumină, un 

panou unde să ne punem cheile, două cuiere, un birou.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită 
Dacă-mi permiteţi, doamna Preşedinte?

Dna Bălăceanu Roxana -  Preşedinte CA -  societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL 
Da, vă rog!

) Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Di. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită 
O aud destui de greu pe doamna preşedinte. Probabil că nu are o acoperire prea bună acolo. 

Vă pot spune eu, fără a intra foarte mult în detaliu, cu toate că dacă doriţi o facem. Acest contract 
se referă la tot ce înseamnă instalaţii sanitare, instalaţii de ventilaţie, de aclimatizare, tot ce 
înseamnă partea de ISU, adică sprinklere, drencere, desfumare, tot ce înseamnă patinoarul despre 
care am făcut vorbire mai devreme. Deci, tot ce înseamnă instalaţii, tot ce înseamnă aclimatizare, 
termice, sanitare şi aşa mai departe. Dacă vreţi putem să intrăm în detaliu, dar vă putem prezenta 
absolut toate componentele ofertei. îmi pare rău că sunt colegi care nu le-au primit. Avem mare 
nevoie să aprobăm acest contract, pentru că suntem, oricum, în mare întârziere şi trebuie să dăm 
drumul la treabă.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Am fi vrut domnule primar, să fi auzit lucrurile acestea tehnice de la doamna director, 

pentru a verifica astfel şi capacitatea dumneaei de a coordona activitatea fără a avea un Consiliu 
1 de Administraţie în spate, pe care probabil vreţi să-l demiteţî în continuare, probabil luna viitoare.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Deocamdată am verificat capacitatea de conexiune a doamnei preşedinte, director, care aţi 

văzut şi dumneavoastră că lasă de dorit. Să înţeleg că le-a căzut netul. Nu am niciun fel de 
problemă, este directorul în care am încredere că ştie să gestioneze lucrurile acolo.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Noi am auzit-o foarte bine, să ştiţi! Dar să nu faceţi ca Becali, lăsaţi-o să conducă atunci!

Dna Băl&ceanii Roxana — Preşedinte CA — societatea AS3-Ad»ninistrare Străzi S3 SRL
Scuzaţi-mă, pot să vă spun şi eu ceva?
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Doamna preşedinte puteţi lua cuvântul.

Dna Bălăceanu Roxana - Preşedinte CA -  societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL
Mi-aş 11 dorit foarte mult să am o discuţie cu dumneavoastră la momentul interviului şi 

anume în acel interviu din cadrul Primăriei Sectorului 3, în care mi s-au pus întrebări cu privire la 
competenţa mea. Mi-aş fi dorit foarte mult ca toţi membrii Consiliului Local care au vrut să-mi 
facă o evaluare sau care îşi doresc, la momentul acesta să facă evaluarea, să o fi facut-o la 
momentul acela. Mi s-ar fi părut mult mai profi şi mi s-ar fi părut că dau dovadă de implicare şi 
nu, de aşa, un pic de răutate, să venim acum să testăm ce ştie să facă doamna director. Mă gândesc 
că era mai frumos.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Şi cine v-a oprit să veniţi în faţa consiliului la vremea respectivă?

Dna Bălăceanu Roxana -  Preşedinte CA -  societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL
Dumneavoastră cred că aţi fost invitat cu toţi membrii consiliului la interviu. La interviu 

nu s-a prezentat nimeni. Eu, în schimb, m-am prezentat.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Nici vorbă! Duneavoastră vă bazaţi acţiunile pe nişte afirmaţii pe care nu le verificaţi. 

Credeţi dumneavoastră că am fost invitaţi noi la nu ştiu ce interviu. Asta nu este adevărat.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan
Doamna Preşedinte, haideţi să nu ne tragem de şireturi şi să ne facem reproşuri..............

pentru că aţi fost votată, adusă, clanţ pe masă un CV!

DL Consilier Voinea Inocentin-Ioan
Aşa cum dumneavoastră aveţi Consiliul de Administraţie în braţe, aşa şi dumneavoastră 

ne-aţi fost pusă în braţe. Nu v-am selectat noi, v-a selectat, probabil, tot pe criterii politice, cine 
v-a selectat. Asta este impresia noastră. De aceea vrem să verificăm capacitatea de a conduce fără 
un Consiliu de Administraţie în spate.

Dna Bălăceanu Roxana -  Preşedinte CA -  societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL 
Nu am nici o culoare politică. Puteţi să verificaţi oriunde s-ar face verificarea.

DL Consilier Tudorache Cristian
Doamna preşedinte, vă rog să încheiaţi discuţia asta, nu au sens discuţiile astea.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
încheiem discuţia! Mai sunt întrebări de pus pe acest proiect? Să votăm proiectul de 

hotărâre. Votaţi, vă rog! D-na director poate să mai rămână la întrebări şi interpelări, puteţi să-i 
puneţi întrebări.

Cu 17 voturi pentru, 7 împotrivă, 5 abţineri şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Trecem la punctul 5 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat 

preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL 
în vederea achiziţionării unui teren cu o suprafaţă aproximativ de 4.500 mp” . întrebări pe 
acest proiect are cineva? D-le Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Este o diferenţă între ce e măsurat în cadastru şi ce există în acte. Am văzut că în contract 

se prevede plata a ce se măsoară. întreb acum specialiştii, juriştii dacă e în regulă lucrul ăsta sau 
facem o nefăcută.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Să înţeleg că suntem la punctul 6.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Punctul 6, da, care acum e punctul 5.

Dl. Primar al Sectornlui 3 -  Robert Sorin Negoită
Să înţeleg că e o nelămurire referitor la cadastrul

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
La achiziţionarea terenului.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Da, am văzut, cel de 4.500 mp. Sunt nişte jurişti acolo care ştiu exact despre ce e vorba. 

S-a făcut un due diligence, în consecinţă nu se achiziţionează fără să avem claritate în documente. 
Nu cred că e vreo chestiune de a crea cine ştie ce suspiciuni, avem expertiza, avem due diligence. 
Nu se poate cumpăra, chiar dacă se votează în consiliu, nu se poate cumpăra fără cele 2 documente 
de due diligence şi expertiză. Acolo discutăm de partea juridică, trebuie să corespundă, să fie totul 
în regulă.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Dar în patrimoniul nostru cum va apărea? Tot ca 3.500 şi măsuraţi 4.007 m sau se poate să 

treceţi suprafaţa măsurată? Bănuiesc că nu.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Se va trece suprafaţă reală pe care o vom achiziţiona. Deci va fi trecută suprafaţa reală.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. D-na Ana Galbenu.

D-na Consilier Galbenu Ana lulia
Eu aş vrea de Ia societate destinaţia exactă a terenului, exact care va fi utilitatea acestei 

achiziţii.
Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită

Este o zonă care se dezvoltă foarte mult, se construieşte foarte mult în zonă, mii de 
apartamente sunt edificate în acest moment, se lucrează la alte mii, sunt în autorizare altele. Este 
mare nevoie acolo de creşă, grădiniţă, şcoală. Destinaţia este parc, creşă, grădiniţă, şcoală. Repet, 
parc, creşă, grădiniţă, şcoală.
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DI. Consilier Mălureanu LiviuţI
Domnul preşedinte Niţu ne-a spus că acolo se va face un centru de reciclare pentru 

frigidere, aragaze, genul ăsta de aparatură. înţeleg că nu o să mai fie aşa ceva acolo. E o 
contradicţie între ce spune domnul Primar şi preşedintele societăţii.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Domnul Primar ştie cel mai bine. Nu aţi înţeles până acum? Cumpărăm terenuri şi vedem 

noi ce facem cu ele.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
D-le Voinea, puteţi să repetaţi ce aţi spus?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Sigur. Cu mare plăcere. Am spus că cel mai bine ştie dl. Primar şi eu am înţeles de multă 

vreme. Cumpărăm terenuri şi după aia vedem noi ce facem cu ele. Ce n-aţi înţeles?

D-na Consilier Păunică Adriana
Cu permisiunea d-voastră, d-na Preşedinte, aş dori să intervin la acest punct. Domnul 

preşedinte Niţu Mihai a spus că în prima fază se va face un centru de colectare pentru 
electrocasnice urmând să se decidă pe parcurs ce anume se va finaliza, care va fi finalizarea.

Dna Preşedinte de şedinţa Văduva Iuliana
D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Mulţumesc, d-na preşedinte. Ce au scris dânşii acolo e un aspect. Nu cumpărăm terenuri. 

Sunt interpretări cu foarte multă rea credinţă. Oameni răi. Noi cumpărăm terenuri pentru că avem 
nevoie de ele. Eu v-am spus, aşa e felul meu, foarte cinstit şi foarte direct, foarte corect. V-am 
spus exact ce avem nevoie şi ce urmărim în acea zonă să facem. Până când va fi cazul, vom avea 
finanţare, pentru că vor fi bani europeni în exerciţiul următor şi noi vrem să luăm bani europeni 
pentru a face şcoală acolo şi între timp SDZ intenţionează să facă activităţi acolo, e foarte lăudabil 
şi-l felicit pe domnul preşedinte. Exact pentru ce se pretează acel teren acolo. Evident că mai sunt 
foarte multe lucruri de făcut acolo, nu are rost să intrăm în detalii.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, d-le Primar. Mai sunt întrebări de pus pe acest proiect? Nu mai sunt. Votaţi, vă

rog!
Cu 16 voturi pentru, 2 împotrivă, 11 abţineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 6 suplimentar de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societăţii SD 3 
Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL“. întrebări pe acest proiect are cineva? Nu are nimeni. Votaţi, 
vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 10 abţineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct "Întrebări/Interpelări/Informări Consilieri", Domnul Consilier 
Voinea.



DL consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Am încheiat cu SDZ şi să începem la interpelări tot cu SDZ.
A spus mai devreme domnul Primar că, există în desfăşurare un audit şi la această societate. 

Aş vrea să ştiu dacă are ceva informaţii preliminare. Am aflat că ar fî ceva în neregulă cu 
achiziţionarea de fier beton, adică de fier vechi pe post de fier beton şi de implicarea unei societăţi, 
Ciupii SRL. Dacă ştiţi ceva sau aveţi informaţii despre auditul care este în desfăşurare? Dacă aţi 
găsit cea în neregulă?

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Nu are nici o legătură cu auditul. într-adevăr este o problemă cu o societate, un furnizor 

de-ai societăţii noastre. Se pare că au nişte probleme de evaziune fiscală, dar nu este problema 
societăţii noastre şi este problema acelei societăţi. Din ce am înţeles, nu ar fi o problemă, dar 
raportul de audit nu există, este în desfăşurare, este în progres contolul auditului la SDZ.

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar. îi dau cuvântul domnului consilier Cristian Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian
Mulţumesc! Ca şi o consideraţie generală, fac apel la domnul Primar şi la aparatul de 

specialitate. Este foarte bun optimismul ăsta, dar totuşi suntem într-o criză gravă de această 
pandemie. Aş vrea ca date viitoare, dăţile viitoare să vedem mult mai multe proiecte centrate pe 
susţinerea oamenilor care stau acasă, susţinerea oamenilor care au nevoie de asistenţă socială, de 
toate tipurile, că sunt diferite nevoi, susţinerea mediului de afaceri pe cât posibil. Ştiu că acum 
ceva timp discutam de un incubator de afaceri. Nu trebuie neapărat să construim o clădire ca să 
facem acel incubator, putem să facem în clădirile existente, că avem destule.

Deci, aste era rugămintea şi sugestia, să ne aplecăm asupra modului în care cetăţenii 
Sectorului 3 vor trece prin această criză şi ce se va întâmpla după ea. Este foarte bine că ne 
preocupăm de proiectele normale, dar totuşi lucrurile nu mai sunt aşa normale ca înainte.

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar a) Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Da! Este logic, este normal, ne preocupă, suntem implicaţi total în ideea de a vedea cât 

putem să susţinem de mult, pentru cei care sunt în nevoi în perioada asta şi nu sunt puţini. Trebuie 
să găsim o zonă de echilibru pentru a nu încuraja pe cei care au tentaţia să abuzeze, să nu ne 
ducem într-o zonă de pomană, aici trebuie evitată chestiunea aste.

Şi da, stimaţi colegi, domnule consilier, avem un centru de incubator de afaceri care este 
gate, doar trebuie să-l deschidem, nu am făcut chestiunea aste, pentru că el nu poate funcţiona în 
condiţiile stării de urgenţă. Dar el este gata, vă invit cu mare drag, când dumneavoastră aveţi 
disponibilitate, să-l vedeţi. Este acel sediu, pe care noi îl avem, de pe Nerva Traian, arată bine, 
este pregătit, doar să poată funcţiona acolo incubatorul de afaceri, care trebuie
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ce urmează să facem în clădiri, aşa cum bine spuneţi dumneavoastră, în clădiri existente, pe care 
doar le pregătim în această idee şi mi-ar face mare plăcere să vă implicaţi şi dumneavoastră cu 
cunoştinţele pe care le aveţi în acest proiect. Vă stau la dispoziţie permanent, ştiţi bine de acest 
aspect.

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar. Domnule consilier Cristian Petrescu.

Dl. consilier Petrescu Cristian
E foarte bine că-1 avem şi sper să-l populăm cât mai curând, adică să treacă odată criza cât 

mai repede. Chiar în momentul acesta, într-un accelerator de start-up-uri, care s-a mutat din fizic 
în on-line, deci, cred că se pot demara lucruri şi pe parte on-line. Oamenii pot să înveţe cum să-şi 
facă un business sau cum să treacă cu business-ul de criza asta, inclusiv on-line. Practic, totul s-a 
mutat în on-line. Sunt sigur că putem şi noi dacă suntem cea mai digitalizată primărie, sigur nu 
ne împiedică nimic şi avem şi companie de IT, avem practic, tot ce avem nevoie, ca să putem să 
demarăm deja lucrurile în on-line, urmând atunci când o să se poată, să populăm şi acel incubator.

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
Domnule Primar.

DI. Primar al Sectornlui 3 -  Robert Sorin Negoită
Corect! Să sperăm că va trece această perioadă cât mai repede şi să trecem cu bine peste 

ea. Haideţi să vedem ce putem face proiecte în on-line, proiectele on-line în schimb trebuiesc 
pregătite, iar pregătirea proiectelor on-line, din nefericire, se fac off-line. Dar, cu ceva dificultăţi, 
se pot demara şi on-line, din fericire noi nu suntem chiar la zero, avem paşi esenţiali făcuţi, dar 
paşii pe care i-am făcut noi, sunt pe zona de administraţie, nu pe zona de business.

Repet, mă bucură interesul pe care-1 aveţi domnule consilier, haideţi să ţinem aproape, 
haideţi să încercăm să facem echipă împreună. Este nevoie mai mult decât oricând să ne focusăm 
în ideea de a găsi soluţii la problemele pe care le avem şi care deja au ajuns să ne dispere, că nu 
mai vedem aproape nimic altceva decât problema asta pe care o avem cu gripa.

Dar revin, haideţi să ne vedem off-line, nu foarte mulţi, haideţi să respectăm legea ţinând 
distanţa între noi, haideţi să vedem inclusiv cu mediul de afaceri, cum anume putem să ne 
organizăm să le stăm la dispoziţie, să-i spijinim cu tot ce putem. Singura şansă este aceea să 
muncim, să creăm plus valoare, pentru că numai prin muncă cinstită, muncă asiduă, corectă putem 
să generăm dezvoltarea.

Dna Preşedinte de şedinţă -Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar. Ii dau cuvântul doamnei consilier Ana Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia
Mulţumesc mult! Preluând ideea domnului Petrescu şi să ne menţinem pe ideea asta de 

criză totuşi, pentru că suntem într-o criză actuală, ştiu că s-a efectuat, sper să nu mă înşel, s-a 
întrunit o celulă de criză la nivelul Sectorului 3 şi dacă se poate să ţineţi şî consilierii informaţi, şi 
periodic să primim o minută sau un raport sau ceva o decizie, ca să putem să popularizăm şi noi 
Ia rândul nostru măsurile. Este nevoie să ştim toţi ce măsuri se iau şi ce să facem, ca să distribuim.
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Ştiu că Ia DGASPC Sector 3 s-a pus la dispoziţie un număr de telefon, acela la care pot 
apela persoanele în vârstă. Acesta ar trebui popularizat cât mai mult şi la fel ar trebui să ştim dacă 
DGASC Sector 3 dacă ar avea nevoie de resurse, dacă are nevoie de voluntari şi periodic să 
primim un raport cu numărul de persoane care au apelat la ei, ca să ştim cum putem să-i sprijinim.

Deci, ţineţi contactul şi cu noi şi este important să avem o comunicare atât cu cetăţenii, cât 
şi cu consilierii, ca să putem să gestionăm această criză mai bine. Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Mulţumesc, doamna preşedinte.
Doamna Viceprimar, are atribuţii de la începutul mandatului pe această zonă şi da, sunt 

convins de faptul că v-a anunţat şi vă va ţine în continuare la curent. Luaţi legătura cu doamna 
Viceprimar şi haideţi să colaborăm cât putem mai bine, mai ales în această perioadă.

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule Primar.

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Bună seara, stimaţi colegi! îmi daţi voie doamna preşedinte?

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
Da!

Dna Viceprimar Petrescu Elena
La nivel de Primăria Sectorului 3, există un Comitet pentru situaţii de urgenţă, pe care în 

acest moment îl gestionez. Ţin să vă precizez că de la începutul lunii martie am luat parte la toate 
şedinţele Comandamentului de Urgenţă Bucureşti-Ilfov. Colegii, domnii directori şi doamnele 
director din cadrul primăriei, am ţinut legătura şi ne-am întâlnit mai mult decât săptămânal, cred 
că au fost zile în care ne-am văzut în fiecare zi. în momentul de faţă discutăm aşa cum discut la 
momentul ăsta cu dumneavoastră în on-Iine, în fiecare zi, pentru că permanent de la Prefectură ne 
vin toate hotărârile care se iau la nivel de Guvern şi Celulă de Urgenţă. Dacă vreţi vă fac un 
material, cu tot ce am discutat până Ia acest moment pe situaţii de urgenţă.

Da, este adevărat că DGASPC Sector 3 în momentul de faţă, pentru o săptămână două, mai 
are la dispoziţie resurse, care au venit din donaţii, Crucea Roşie, pentru a veni în sprijinul 
cetăţenilor care au probleme şi aici ne referim la cei vârsnici, fără aparţinători sau cei care au 
probleme financiare foarte grave. Am avut de asemenea, la nivel de Sector 3, un centra de 
carantină, în Jean Steriadi. Acum două zile, au părăsit acest punct de carantină toţi cei care au fost 
încarantinaţi, 9 persoane la număr şi în acest moment păstrăm acest spaţiu pentru problemele 
viitoare, în sensul în care vom avea ambii părinţi care este posibil să se îmbolnăvească şi vrem 
să-l folosim pentru copiii care vor rămâne singuri acasă, să spun aşa. Vă ascult, dacă aveţi 
întrebări, vă stau Ia dispoziţie.

După cum ştiţi, Poliţia Locală Sector 3, la acest moment o parte din Ordinea Publică se 
află operativ sub MAI, dar din punct de vedere logistic administrativ, tot în seama noastră merge 
mai departe.



Evidenţa Populaţiei, uite acesta este un punct de vedere pe care, pe de o parte aş fi vrut să- 
] discut cu dumneavoastră, în sensul în care acolo da, avem o problemă, având în vedere toate 
hotărârile care au fost luate în perioada asta, în sensul în care nu ar trebui să fim mai mult de 3 pe 
stradă sau într-o încăpere. Avem foarte multe cununii, stări civile, la momentul acesta. Cumva 
este roşu acum acest punct, pentru că după cum ştiţi suntem singura primărie care oficiază 
căsătorii cu programări on-line. Aici avem o problemă, astăzi a venit o recomandare din partea 
D.E.P.A.B.D., direct de Ia MAI, se face recomandarea cumva, ca în perioada următoare sau pe 
perioada cât va ţine această stare de urgenţă, să facem o suspendare, în ceea ce priveşte doar 
căsătoria, celelalte rămân în picioare şi aici ne referim la actele de deces, din păcate, ne referim la 
actele de naştere şi toate celelalte. întrebaţi-mă şi vă răspund!

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
Domnul Consilier Cristian Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian
Având în vedere tocmai ce ne-aţi spus, v-aţi gândit sau urmează o rectificare, în aşa fel 

încât să dăm mai mulţi bani la Asistenţă Socială, pentru că evident că o să fie nevoie, din ce vedem 
în alte ţări şi din ce ştim deja că o să se întâmple, nu are rost să ne minţim să zicem că la noi nu o 
să ajungă la fel cu este dincolo. Mi se pare clar că ar trebui să facem.

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, domnule Petrescu! Săptămâna aceasta, până la 

final de săptămână aş dori să stăm de vorbă pe această problemă, de a mai avea o discuţie cu 
ceilalţi colegi din Comitet. Da, şi săptămâna trecută am discutat, dar aşa cum v-am spus, pentru 
două săptămâni avem resurse din donaţii la DGASPC, chiar am avut nişte donaţii substanţiale, 
inclusiv săptămâna trecută la final, pentru alimente.

Pe de altă parte, aţi văzut că începând de săptămâna trecută, la finalul săptămânii au fost 
închise parcurile. Aici am o rugăminte la dumneavoastră, foarte, foarte mare, în sensul în care, 
haideţi să stăm de vorbă cu populaţia, cu cetăţenii, atât cât se mai poate. Pentru că pe pagina de 
facebook personală şi cred că a fost pusă şi pe pagina primăriei, am pus acest anunţ cu accesul 
interzis şi recunosc că m-am lovit de foarte multe, pe româneşte, înjurături, în momentul în care 
am anunţat că închidem parcurile. în primul rând, parcurile mari şi apoi parcurile mici dintre 
blocuri. Cred că, încă nu conştientizăm cu toţii gravitatea situaţiei! Asta este părerea mea! O parte 
dintre dumneavoastră şi eu, în măsura în care ni se permite doar acasă şi la birou. Dar eu personal 
şi mai sunt dintre dumneavoastră în aceeaşi situaţie, îmi ţin copiii încarantinaţi de cel puţin 3 
săptămâni de zile. Mi-aş fi dorit foarte tare să îi văd pe mai mulţi dintre colegii noştri, cetăţeni, că 
la ei mă refer, că înţeleg situaţia. Da, este o gripă, este o gripă nouă şi trebuie să ne luăm toate 
măsurile. Nu vreau, cred că cu toţii aţi văzut în momentul de faţă, exemplele la ce se întâmplă în 
Spania, în Italia şi am văzut suficiente. Cred că ne expunem foarte mult, dacă vrem neapărat să 
ieşim pe stradă.

Credeţi-mă că sâmbătă şi duminică am stat acasă, la fel ca dumneavoastră şi am stat în 
direct, deşi nu m-am văzut, din cauza unei probleme tehnice, dar o voi repara zilele astea, dar am 
ascultat fiecare cuvânt al dumnevoastră şi am stat la bucătărie, ca orice altă femeie şi mi-am văzut 
şi vecinii. Nu ştiu cum se întâmplă, dar am văzut câţi câini am în momentul acesta pe stradă. Să 
nu mai spun, despre o femeie tânără, la aproximativ 30 de ani, cu doi copii mici, unul în cărucior
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şi altul de mână, fără mască, fără mănuşi, fără absolut nimic, foarte visătoare a ieşit la plimbare. 
Am avut tendinţa să ies pe geam şi să merg după ea, vă rog să mă credeţi. Suntem foarte mulţi 
care nu vrem să înţelegem. Nu este o măsură că aşa vrea primarul, primăria, instituţiile publice, 
să ne închidem în case. Ar trebui să ne luăm nişte măsuri de precauţie. Este adevărat, că pe altă 
parte trebuie să venim la muncă, ne luăm şi aici măsuri, dar dacă nu avem treabă sau dacă putem 
să lucrăm, cum lucrăm noi în momentul de faţă, cred că se poate şi ne putem, în perioada asta, 
duce activitatea aşa cum o facem acum.

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
îi dau cuvântul doamnei consilier Galbenu.

Dna Consilier Galbenu Ana-Iulia
Mulţumesc mult. Voiam să mai întreb dacă, înţeleg că sunt -DGASPC, dacă mai are resurse 

şi pe partea medicală?! Bănuiesc că toate centrele şi pentru vârstnici şi celelalte centre dacă avem 
resurse, măşti şi alte materiale de protecţie pentru angajaţi şi toate astea, dacă încă mai avem în 
stoc.

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Am achiziţionat, stimaţi colegi, inclusiv săptămâna trecută, la început, măşti şi mănuşi. 

Avem în momentul acesta. Se vor achiziţiona în continuare şi măşti şi mănuşi, dezinfectanţi, aşa 
cum v-a spus domnul Primar mai devreme, vom lua dispensere să ştiţi că aici avem o altă problemă 
şi cred că cumva o intuim cu toţii. Vom lua dispensere, le vom pune, dar eu să fiu sinceră şi s-ar 
putea să fiţi în asentimentul meu o parte, eu cred că mai mult de 3 zile, nu cred că vor rezista. Mă 
gândesc să găsim o soluţie împreună, să vorbim cu administratorii de bloc sau cu oamenii în 
genera] şi cumva, ca acele dispensere pe care primăria le va achiziţiona, să nu dispără din 
momentul doi şi să rămână acolo pe toată această perioadă de urgenţă, care cred eu că se va 
prelungi şi nu mai este vorba clar numai de urgenţă, este vorba de această perioadă în care ne vom 
lupta cu acest virus, că nu se va termina cu virusul nici mâine, nici poimâine, nici până la final de 
an. Va fi o luptă pe care o vom duce o perioadă lungă până când ne vom imuniza. Este o boală 
nouă şi nu va dispărea. Va trebui să învăţăm să trăim cu ea.

Dna Consilier Galbena Ana-Iulia
Dacă am găsit furnizor şi avem furnizor de dezinfectant, de măşti, de orice alt material de 

protecţie, poate putem ajuta spitalele din Bucureşti, pentru că nevoia este constantă şi poate putem 
să oferim o mână de ajutor şi acolo. Poate găsim resursele, în condiţiile în care găsim şi avem 
cum.

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Cu drag! Vom sta de vorbă săptămâna asta şi poate luăm totuşi o măsură şi în sensul acesta. 

Deocamdată avem doar la nivel pe parte de administraţie şi ceea ce au nevoie cei de la DGASPC, 
Evidenţă şi Poliţie Locală. Pentru că, cei de Ia Poliţie Locală vin în permanenţă, în contact direct 
cu toţi cetăţenii.

Dna Consilier Galbenu Ana-Iulia
De acord cu dumneavoastră. Dacă reuşim să găsim resursele suplimentare, poate putem să 

întindem şi acolo o mână de ajutor.



Dna Viceprimar Petrescu Elena
Da! Cu drag! Dacă se poate voi face şi acolo o discuţie şi demersuri în acest sens. Vă 

ascult! Spuneţi!

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
Mai doreşte cineva sâ-i pună întrebări doamnei Viceprimar?

DL consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Eu vreau să fac o remarcă.
Haideţi să ne asumăm achiziţionarea acelor dispensere sau dozatoare de dezinfectant, ca 

pe nişte bunuri consumabile. Să ne asumăm faptul că o să ni se strice o parte din ele sau că va 
trebui să le înlocuim. Cred că şi în şcoli va trebui să ne gândim să punem aceste lucruri, chiar dacă 
veţi spune că se vor juca copiii cu ele. Se vor juca la început, după care vor înţelege la ce folosesc. 
Nu cred că trebuie să ne punem problema că se vor fura o parte din ele, lumea se va obişnui cu 
lucrul acesta şi îi vom educa şi nu se va supăra nimeni dacă vom lua mai multe decât scările de 
bloc din Sectorul 3, având în vedere acest aspect.

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Cred că vom avea nevoie, aşa cum spune şi domnul consilier Voinea, de o campanie de 

informare, extrem de bine pusă Ia punct şi în şcoli şi peste tot. Copiii vor învăţa la un moment dat, 
sunt de acord şi nu cred că le vor mai distruge. Aşa cum se va întâmpla şi în scările de bloc.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Poate ne gândim la început, la ceva, să găsim un mesaj, care să meargă la inimă, pe care 

să-l afişăm, să punem o plăcuţă deasupra acestor dispensere, de la început.

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Domnul Voinea chiar aştept de la dumneavoastră, din punctul acesta de vedere, un text. 

Vă rog, frumos! Pentru că aveţi cea mai multă experienţă în această parte de lume.

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
Domnul Ene doreşte să pună o întrebare doamnei Viceprimar.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan
Doamna Viceprimar, dacă am auzit eu bine, acum ne descurcăm cu ajutoarele alimentare 

şamd, ce au nevoie oamenii, numai din donaţii şi mai avem...

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Am avut nişte donaţii substanţiale până în momentul de faţă.

Dl, Consilier Ene Stelian-Bogdan
Aveţi şi în vedere să solicitaţi şi o sumă de bani? Ce înseamnă substanţial?
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Dna Viceprimar Petrescu Elena
Acesta este un lucru la care mă voi gândi şi pe care chiar îl voi discuta. Oricum aveam de 

gând să-l discut cu dumneavoastră, până la finele acestei săptămâni. Am să vă scriu pe whatsapp 
şi poate ne mai vedem într-o zi, aşa cum ne vedem aici. După ce voi lua legătura şi cu doamna 
director şi cu Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primărie Sector 3.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan
Spuneţi-ne şi nouă ce înseamnă substanţial, pentru că deocamdată numerele respective de 

telefon....
Dna Viceprimar Petrescu Elena

Săptămâna trecută, am primit o donaţie de 6 tone de alimente.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan
Staţi o secundă să termin întrebarea. Deocamdată am văzut numerele de la DGASPC, 

ţ promovate pe facebook. Acum nu ştiu câţi pensionari, în mare dificultate, blocaţi în case, fără 
nimeni, stau pe pagina dumneavoastră de facebook. Dacă faceţi o campanie de informare....

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Nu cred că a fost doar pe pagina mea de facebook. A fost inclusiv pe site-ul primăriei, dacă 

nu mă înşel.
DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Aceaşi problemă.

Dna Viceprimar Petrescu Elena
S-a luat legătura şi cu Asociaţiile de Proprietari. Să ştiţi că Serviciul cu Asociaţiile de 

Proprietari, funcţionează foarte bine la nivel de primărie, inclusiv astăzi am avut o discuţie cu 
doamna care este şef-serviciu, pe acest palier şi în ultimele săptămâni sunt sute de telefoane...

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan
în regulă, dar aici sper că nu ne bazăm pe administratorii de bloc..

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Staţi un pic! Aici este vorba de acele persoane care au probleme financiare, care sunt prinse 

în baza de date a DGASPC-ului, acele persoane fără aparţinători. Aici sunt nişte date foarte bine 
structurate şi nu încape rost de îndoială! Ştie toată lumea foarte bine, de la Direcţia de Asistenţă 
Socială ce are de făcut. Avem 17 echipe care merg acasă, au fost momente, pentru că numărul 
celor care sunt vizionaţi la domiciliu creşte în fiecare zi, am început de la 28 şi acum suntem la 
nişte mii, iar acei oameni în afară de cei care au probleme financiare, cei care şi-au dorit nişte 
cumpărături, să ştiţi că li se fac cumpărături, sunt echipe de oameni care fac cumpărături şi le duc 
acasă.

în momentul de faţă avem peste 100 de vârstnici, la care am fost la domiciliu în ultima 
săptămână. Avem donaţii, mezeluri, legume, pâine, lapte, conserve, iaurturi pentru 2-3 săptămâni,

în Sectorul 3.
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Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Eu v-aş propune» avem Administrare Active, care face serviciul de administrare de 

condominiu, din câte ştiu. Măcar ei să încerce să facă, chiar dacă nu le stă în atribuţii, dar să facă 
o evidenţă în blocurile pe care le administrează a bătrânilor care s-ar deplasa mai greu. Cred că ar 
putea să facă lucrul acesta, măcar pe segmentul acesta să începem, pe care-1 avem, cu controlul.

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Ok!

Dl. Secretar General- Marins Mihăită
Doamna Viceprimar, noi suntem de la ora 09:00 aici, de dimineaţă!

Da! Ştiu!
Dna Viceprimar Petrescu Elena

Dl. Secretar General- Marius Mihăită
Haideţi să vedem! Consiliul Local, astăzi în şedinţa ordinară, mai avem probleme de 

discutat pe interpelări, întrebări sau altceva?

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Eu cred că abia acum am trecut la lucrurile cu adevărat esenţiale.

Dl. Secretar General - Marius Mihăită
De 30 de minute, discutăm acelaşi subiect. Putem discuta cu doamna Vice şi în privat. 

Adică, o sunăm şi ne răspunde.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Eu cred că, chiar acum discutăm lucrurile esenţiale pentru momentele prin care trecem.

Dl. Secretar General - Marius Mihăită
Sunt de acord cu dumneavoastră! Dar doamna (preşedintele de şedinţă), de exemplu, de 5 

ore stă pe acelaşi scaun. Nici măcar nu a vrut să se ridice, chiar dacă are nevoie să se ridice.

Dl, Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Credeţi-mă că scaunul pe care stau este mult mai incomod. Dacă vreţi vi-1 şi arăt!

Dl. Secretar General - Marins Mihăită
Putem declara şedinţa închisă? Asta vrem să vă întrebăm! Mai aveţi de spus ceva legat de 

activitatea noastră?
Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Asta o stabilesc consilierii. Dacă nu au mânuţele ridicate sau dacă nu mai au intervenţii.

Dl. Secretar General - Marius Mihăită
Păi nu am mai văzut nici o mânuţă ridicată!
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Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
Da, domnule Voinea, puteţi să continuaţi!

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Domnule Voinea, mă gândesc, dacă doriţi, facem o discuţie în sensul acesta, special, doar 

pe situaţii de urgenţă când doriţi dumneavoastră. în oricare altă zi, mâine, poimâine! Dacă vreţi, 
la fel cum suntem acum, intrăm în direct şi stăm de vorbă. Este o invitaţie pe care o fac tuturor.

Dl. Consilier Marineată Marcel
Este ceJ mai bine aşa, doamna Elena.

Dl. Consilier Moldoveanu Lucian-Ionel
O idee bună!

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Eu sunt aici Ia birou, în fiecare zi de dimineaţă până seara. Cum doriţi dumneavoastră. îmi 

spuneţi când doriţi să faceţi şedinţa, discutăm cu toţii, ne punem de acord asupra orei şi intrăm în 
direct, aşa cum suntem acum şi stăm de vorbă pe flecare palier.

Dna Consilier Vasiliu Mariana
De acord! Exact asta spuneam şi eu. Ar fi bine într-o zi de comun acord cu toţi colegii, să 

ne întâlnim şi să discutăm.

Domnul Voinea.
Dna Viceprimar Petrescn Elena

Di. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Chiar dacă nu suntem noi specialişti, dar mai venim cu semnale, cu feedback-uri din teren 

şi pot apărea idei, care pot ajuta. Cum ar fi de exemplu, această implicare a societăţii Administrare 
Active, măcar în realizarea unei baze de date, de la care să pornim.

) Dna Viceprimar Petrescu Elena
O bază de date avem.

Dl. consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Nu, cu ce este nevoie acum.

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Da, avem o bază de date, la care se merge în fiecare zi.

Dl. consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Este adevărat, dar şi eu am în bloc bătrâne, care se întreţin singure, deşi au 90 de ani, dar 

în situaţia dată nu mai pot, că nu au voie.

45



Dna Viceprimar Petrescu Elena 
Faptul că nu au voie este o problemă.
Spuneţi-mi cum doriţi să procedăm şi aşa facem. Stabilim acum sau stabilim în zilele 

următoare?! Ne auzim pe whatsapp şi stabilim o zi şi o oră Ia care să ne vedem şi să discutăm?! 
Având în vedere că lucrurile vor evolua, din punctul meu de vedere, în acest moment ne aflăm 
direct în scenariul 4 şi probabil că vom avea parte de alte ordonanţe în momentele următoare.

Dna Consilier Vasiliu Mariana
Să aşteptăm încă o zi sau două şi apoi hotărâm de comun acord, o zi şi o oră, ca să fie mai 

mulţi consilieri.
Dna Viceprimar Petrescu Elena

Vă propun să avem o zi de miercuri, joi să stăm de vorbă.

/ \  
* J

Dna Consilier Vasiliu Mariana
Miercuri sau joi, de comun acord, vorbim şi cu colegii şi vorbim într-o după amiază şi 

discutăm.
Dna Viceprimar Petrescu Elena

Cum vreţi dumneavoastră de dimineaţă, după amiază, mie doar îmi spuneţi şi vă stau Ia 
dispoziţie cu toate datele.

Dna Consilier Vasiliu Mariana
Transmitem pe whatsapp şi este cel mai bine.

Domnul Voinea.
Dna Viceprimar Petrescu Elena

Dl. Consilier Voinea Inocentin-loan
Cred că discuţia trebuie să pornească de la o scurtă informare, la ce ne-aţi prezentat 

dumneavoastră acum. Ceea ce intenţionaţi să faceţi, dat fiind situaţia care se va ivi. Aşteptăm 
informaţii să vedem dacă avem cum să vă ajutăm sau nu.

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Vom sta de vorbă pe situaţia reală cu date şi cu tot ce aveţi nevoie, din toate punctele de

vedere.
Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana

Mai doreşte cineva să întrebe ceva? Mai aveţi întrebări? Domnul Dumitru Constantin?

Dl. Consilier Dumitru Constantin
Mi se pare că suntem într-un moment de cotitură. Mi se pare că nu facem suficiente lucruri. 

Din moment ce sunt obligat să stau în casă şi eu şi copiii şi familia şi toată lumea, ar trebui să 
luăm mai în serios sau ar trebui să punem numai şedinţe de îndată. într-o săptămână ar trebui să 
găsim nişte modalităţi concrete de a propune hotărâri de consiliu care să ajute. Apropo de ce 
spunea doamna Viceprimar, la farmacie nu găseşti nici dezinfectanţi, nici mănuşi, nici măşti.

Aşa că dacă aceste produse nu pot fi găsite, primăria ar putea să intervină, pentru că are 
posibilitatea asta, dacă nu are, spuneţi, că vom găsi noi. Să mjlocim, să nu cumpărăm la preţ de
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speculă, să cumpărăm direct de la fabricanţi toate produsele acestea, să le punem în nişte puncte 
de vânzare la dispoziţia cetăţenilor.

Acestea sunt problemele concrete, nu să stăm să ne gândim, să vedem ce mai facem în lună 
şi în stele. Să facem la IOR un punct... diferite puncte în oraş unde mai avem centre de informare, 
să facem puncte de vânzare cu preţul de distribuitor, cu dezinfectant, cu mănuşi, cu măşti, cu tot 
ce mai este nevoie.Asta unu.

Doi. în toată lumea asta civilizată, peste tot pe unde sunt rezultate bune, adică sunt puţine 
cazuri mortale şi rata destul de mare de oameni, sunt în Germania şi Corea de Sud, unde se fac 
testări în masă. In România se fac 2000 de testări pe zi, ceea ce este o frecţie la picior de lemn. în 
Germania se fac 500 de mii de testări şi acolo merg inclusiv testările rapide.

Am înţeles că la Primăria Capitalei, doamna Firea, a vrut să facă testare în masă, iar domnul 
Ministru al Sănătăţii a spus, „ba pardon, nu”. Noi putem să aducem în Bucureşti, în România, 
unde vreţi dumneavoatră, sute de teste rapide, unde este nevoie. Dar, haideţi să facem ceva!

Vă propun să facem nişte puncte din acestea de distribuţie şi prin care primăria să intervină 
în vânzarea produselor de la producător, a măştilor, mănuşilor şi dezinfectant.

Dl. Secretar General Marius Mihăită
Sigur! Le vom importa noi din China, din Corea. O să vină la jumătate, ca să ştiţi.

PI. Consilier Dumitru Constantin
Vin într-o săptămână.

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iuliana
Mai doreşte cineva să vorbească?

Dna Viceprimar Petrescu Elena
Aştept de la dumneavoastră o viitoare propunere pentru o astfel de discuţie, legată strict 

doar pe partea de urgenţă.

Dna Preşedinte de şedinţă - Văduva Iulia
O seară plăcută! Declar şedinţa închisă!

PREŞEDINTE DE ŞEDIN] 
IULIANA VĂDUVA

i, îNl Iki SECRETAR GENE 
" X  ^ ' 0  MARrtJi

X Ai» J
uC

întocmit: Buhoci Cristina Mihaela

Gheorghişan Elena

HĂ ITi

/ 7
ECtORULUI 3,

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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1. Suplimentarea ordinii de zi
A. Da 19/31 ( 61%)
B.Nu 4/31 ( 13%)
C.Abţinere 7/31 ( 23%)

No Answer 1/31 ( 3%)

A B

Ionela Marinescu 1 X |
Hontaru Valerica 1 X I
Ionut Moldoveanu 1 X I
Cristi Tudorache 1 1 X
Cristian Petrescu 1 1 X
Daniel Enachescu 1 X I
Fatu Adrian 1 1 X
Vasiliu Mariana 1 X 1
Alexandru Dobre 1 X I î
fleancu florin 1 X 1 1
Costin Dumitru 1 1 x I
Inocentiu Voinea 1 1 X 1
Elena-Daniela Belu-Sima 1 X | 1
Ana Galbenu i i x 1
Cezar Iacob 1 x | 1
Elena Tudor 1 X I 1
Paunica Adriana 1 X 1 I
Radu Constantin 1 1 1
vice 1 X I 1
Baetica Nicoleta 1 X j 1
Livia Tudorache 1 1 x 1
IULIANA VĂDUVĂ 1 X I 1
Alin Voicu 1 X J 1
Pelinaru Cornel i x j 1
Antonio Ciprian Corneanu 1 X 1 I
Marineata Marcel 1 X 1 1
romeo popescu 1 x j 1
Stelian Ene 1 1 X 1
Mircea Galbenu 1 1 X 1
liviu malureanu f f X 1
Gutium Narcisa 1 1 x 1



1 . Punctul 1
A. Da 28/34 ( 82%)
B.Nu 0/34 ( 0%)
C.Abţinere 2/34 ( 6%)

No Answer 4/34 ( 12%)

A B C

Ionela Marinescu 1 x | 1 1 
1 1Hontaru Valerica 1 X |

Ionut Moldoveanu 1 X I 1 i
Cristi Tudorache 1 X | i i
Cristian Petrescu 1 x f I 1
Daniel Enachescu 1 X I J 1
Fatu Adrian i 1 1 X 1
Vasiliu Mariana 1 X i 1 i
Alexandru Dobre 1 X I 1 1
fleancu florin f X | 1 1
Costin Dumitru 
Inocentiu Voinea

1 1 
I X 1

I X [ 
1 
1Elena-Daniela Belu-Slma 1 X I

Ana Galbenu 1 X J 1
Cezar Iacob 1 X 1 1
Elena Tudor 1 X I 1
Paunica Adriana 1 X I 1
Radu Constantin 1 X I 1
vice 1 X I 1
Baetica Nicoleta 1 X I 1
Livia Tudorache 1 X I 1
IULIANA VĂDUVĂ 1 1 1
Alin Voicu 1 X | 1
Pelinaru Cornel 1 X 1 1
Antonio Ciprian Corneanu 1 X 1 1
Marineata Marcel 1 X J J
romeo popescu 1 X I 1
Robert Sorin Negoiţă i 1 1
Robert Sorin Negoiţă 1 1 1
Robert Sorin Negoiţă 1 J 1
Stelian Ene 1 X I 1
Mircea Galbenu 1 X 1 1

1liviu malureanu 1 X | 1
Gutium Narcisa 1 X j 1 1



1 . Punctul 2
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 2/32 (

21/32 { 66%)
0/32 ( 0%) 
9/32 ( 28%)

6%)

A B C

Ionela Marinescu X I 1
Hontaru Valerica X j 1
Ionut Moldoveanu X 1 1
Cristi Tudorache 1 1 x
Cristian Petrescu f i x
Daniel Enachescu x 1 1
Fatu Adrian 1 i X
Vasiliu Mariana X | 1
Alexandru Dobre x 1 !
fleancu florin X 1 1
Costin Dumitru I 1
Inocentiu Voinea 1 1 X
Elena-Daniela Belu-Sima X I I
Ana Galbenu 1 1 X
Cezar lacob X 1 1
Elena Tudor X 1 1
Paunica Adriana X 1 1
Radu Constantin X 1 1
vice X I 1
Baetica Nicoleta X 1 1
Livia Tudorache 1 1 X
IULIANA VĂDUVĂ x j 1
Alin Voicu x 1 1
Pelinaru Cornel x 1 J
Antonio Ciprian Corneanu x I 1
Marineata Marcel 1 x I 1
romeo popescu 1 x | 1
Robert Sorin Negoiţă | 1 1
Stelian Ene ( 1 i X
Mircea Galbenu 1 1 ! x
liviu malureanu 1 < 1 1
Gutium Narcisa 1 I I X



1.Punctul 3
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 3/32 (

24/32 ( 75%) 
1/32 ( 3%) 
4/32 ( 13%)

A B <

Ionela Marinescu 1 x | 1
Hontaru Valerica 1 x I
Ionut Moldoveanu 1 X |
Cristi Tudorache 1 x |
Cristian Petrescu 1 X I
Daniel Enachescu 1 X 1
Fatu Adrian 1 1 X
Vasiliu Mariana 1 X I
Alexandru Dobre 1 X I
fleancu florin 1 X I
Costin Dumitru 1 X 1
Inocentiu Voinea 1 1
Elena-Daniela Belu-Sima 1 X 1
Ana Galbenu 1 I
Cezar Iacob 1 X I
Elena Tudor 1 X I
Paunica Adriana 1 X 1
Radu Constantin 1 x |
vice 1 x |
Baetica Nicoleta 1 X | 1
Livia Tudorache 1 x |
IULIANA VĂDUVĂ 1 x |
Alin Voicu 1 x |
Pelinaru Cornel 1 x |
Antonio Ciprian Corneanu 1 X I
Marineata Marcel f X I J
romeo popescu 1 X 1 1
Robert Sorin Negoiţă 1 1 1 1
Stelian Ene 1 I 1 X 1
Mircea Galbenu 1 1 1 X 1
liviu malureanu 1 1 1 X 1
Gutium Narcisa 1 1 X 1 1



1.Punctul 4
A. Da 10/32 ( 31%)
B. Nu 10/32 ( 31%)
C. Abţinere 7/32 ( 22%)

No Answer 5/32 ( 16%)

A B C

Ionela Marinescu 1 X I
Hontaru Valerica X 1 1
Ionut Moldoveanu 1 X |
Cristi Tudorache ! x |
Cristian Petrescu 1 1
Daniel Enachescu X I I
Fatu Adrian 1 X 1
Vasiliu Mariana X 1 1
Alexandru Dobre 1 1
fleancu florin X 1 1
Costin Dumitru x ! 1
Inocentiu Voinea i 1
Elena-Daniela Belu-Sima 1 i
Ana Galbenu x 1 1
Cezar Iacob x 1 1
Elena Tudor X 1
Paunica Adriana X 1 1
Radu Constantin X 1 I
vice X 1 1
Baetlca Nicoleta x 1 1
Livia Tudorache 1 X 1
IULIANA VĂDUVĂ X 1
Alin Voicu X 1 1
Pelinaru Cornel X 1 1
Antonio Ciprian Corneanu X 1 1
Marineata Marcel i X f
romeo popescu 1 X 1
Robert Sorin Negoiţă | 1 1 i
Stelian Ene j 1 x I j
Mircea Galbenu 1 X I I
liviu malureanu j 1 K | j
Gutium Narcisa j I X I 1



1 . Punctul 5
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 3/32 ( 9%)

24/32 ( 75%) 
0/32 ( 0%) 
5/32 ( 16%)

A B (

Ionela Marinescu 1 x | 1
Hontaru Valerica 1 x | 1
Ionut Moldoveanu 1 x | 1
Cristi Tudorache 1 x | 1
Cristian Petrescu 1 x f 1
Daniel Enachescu 1 x | 1
Fatu Adrian 1 1 1 x
Vasiliu Mariana 1 x | 1
Alexandru Dobre 1 x | 1
fleancu florin 1 x | 1
Costin Dumitru 1 x | 1
Inocentiu Voinea 1 1 1
Elena-Daniela Belu- Sima 1 X I 1
Ana Galbenu 1 1 1
Cezar Iacob 1 X 1 1
Elena Tudor 1 X 1 1
Paunica Adriana 1 X [ 1
Radu Constantin 1 X 1 1
vice 1 X f 1
Baetica Nicoleta 1 X I 1
Livia Tudorache 1 x 1 1
IULIANA VĂDUVĂ I X I 1
Alin Voicu 1 X 1 1
Pelinaru Cornel 1 X j 1
Antonio Ciprian Corneanu 1 X I 1
Marineata Marcel 1 X 1 1
romeo popescu 1 X I 1
Robert Sorin Negoiţă i 1 1
Stelian Ene 1 1 1 X
Mircea Galbenu 1 1 1 X
liviu malureanu 1 1 j X
Gutium Narcisa 1 1 1 X I



1 .Punctul 6 
A.Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 3/33 (

25/33 ( 76%) 
0/33 ( 0%)
5/33 { 15%)

A B C

Ionela Marinescu 
Hontaru Valerica 
lonut Moldoveanu 
Cristi Tudorache 
Cristian Petrescu 
Daniel Enachescu 
Fatu Adrian 
Vasiliu Mariana 
Alexandru Dobre 
fleancu florin 
Costin Dumitru 
Inocentiu Voinea 
Elena-Daniela Belu-Sima 
Ana Galbenu 
Cezar Iacob 
Elena Tudor 
Paunica Adriana 
Radu Constantin 
vice
Baetica Nicoleta 
Livia Tudorache 
IULIANA VĂDUVĂ 
Alin Voicu 
Pelinaru Cornel 
Antonio Ciprian Corneanu 
Marineata Marcel 
romeo popescu 
Robert Sorin Negoiţă 
Robert Negoită 
Stelian Ene 
Mircea Galbenu 
liviu malureanu 
Gutium Narcisa

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X



1 .Punctul 7
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 2/32 (

30/32 ( 94ÎS) 
0/32 ( 0%) 
0/32 ( 0%)

6%)

A B C

Ionela Marinescu 1 x  | 1
Hontaru Valerica 1 x  | 1
Ionut Moldoveanu 1 X J 1
Crlsti Tudorache 1 X 1 1
Cristian Petrescu 1 X 1 1
Daniel Enachescu 1 X I 1
Fatu Adrian f X I 1
Vasiliu Mariana 1 X | 1
Alexandru Dobre I X I 1
fleancu florin 1 X 1 1
Costin Dumitru 1 X | 1
Inocentiu Voinea 1 X I 1
Elena-Daniela Belu--Sima 1 X 1 1
Ana Galbenu 1 X I 1
Cezar Iacob 1 X I I
Elena Tudor 1 X I 1
Paunica Adriana 1 X I 1
Radu Constantin 1 X I 1
vice 1 1 1
Baetica Nicoleta 1 X 1 1 1
Livia Tudorache X 1 1 1
IULIANA VĂDUVĂ X 1 I 1
Alin Voicu X 1 1 1
Pelinaru Cornel X 1 1 1
Antonio Ciprian Corneanu X 1 1 1
Marineata Marcel X I 1 1
romeo popescu X 1 1 1
Robert Negoită 1 1 1
Stelian Ene X I 1 1
Mircea Galbenu X 1 1 1
liviu malureanu X 1 [ 1
Gutium Narcisa X 1 1 1



1.Punctul 8
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 2/32 (

25/32 ( 78%) 
1/32 ( 3%)
4/32 ( 13%)

6%)

A B C

1

Ionela Marinescu 
Hontaru Valerica 
Ionut Moldoveanu 
Cristi Tudorache 
Cristian Petrescu 
Daniel Enachescu 
Fatu Adrian 
Vasiliu Mariana 
Alexandru Dobre 
fleancu florin 
Costin Dumitru 
Inocentiu voinea 
Elena-Daniela Belu-Sima 
Ana Galbenu 
Cezar Iacob 
Elena Tudor 
Paunica Adriana 
Radu Constantin 
vice
Baetica Nicoleta 
Livia Tudorache 
IULIANA VĂDUVĂ 
Alin VoiCU 
Pelinaru Cornel 
Antonio Ciprian Corneanu 
Marineata Marcel 
romeo popescu 
Robert Negoită 
Stelian Ene 
Mircea Galbenu 
liviu malureanu 
Gutium Narcisa

I X 
I X
I
I
I Xi x
I X 
I X 
I X 
I X 
I X
I
I X
I
I X 
I X 
I X 
I X 
f Xi x 
I
I X I 
I X Ji x j
I X I 
I X I 
I X I
I I
i X  |
I I
I X I 
i X |

Ii
X I 

1 
I



1 .Punctul 9
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 1/32 (

29/32 ( 91%) 
0/32 ( 0%) 
2/32 ( 6%) 

3%)

A B

Ionela Marinescu 1 x |
Hontaru Valerica 1 x |
Ionut Moldoveanu 1 x |
Cristi Tudorache 1 1
Cristian Petrescu f X 1
Daniel Enachescu J X I
Fatu Adrian 1 X I
Vasiliu Mariana ! x i
Alexandru Dobre 1 x j
fleancu florin 1 X I
Costin Dumitru 1 X 1
Inocentiu Voinea 1 X 1
Elena-Daniela Belu--Sima | X |
Ana Galbenu 1 X !
Cezar Iacob 1 X I
Elena Tudor 1 X j
Paunica Adriana | X 1
Radu Constantin i X I
vice j X 1
Baetica Nicoleta j X [
Livia Tudorache I 1
IULIANA VĂDUVĂ 1 X f
Alin Voicu 1 X I
Pelinaru Cornel 1 X 1
Antonio Ciprian Corneanu | X | I
Marineata Marcel J X I 1
romeo popescu ! X | 1
Robert Negoită 1 1 1
Stelian Ene 1 X 1 1
Mircea Galbenu 1 X I i
liviu malureanu 1 X I !
Gutium Narcisa 1 X I I



{
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1.Punctul 10
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 1/32 ( 3%)

29/32 ( 91%) 
0/32 ( 0%) 
2/32 ( 6%)

B C

Ionela Marinescu X 1 i
Hontaru Valerica X 1 1
lonut Moldoveanu X 1 1
Cristi Tudorache 1 X 1
Cristian Petrescu X 1 1
Daniel Enachescu X I 1
Fatu Adrian X 1 1
Vasiliu Mariana X 1 1
Alexandru Dobre X J 1
fleancu florin X 1 1
Costin Dumitru X 1 1
Inocentiu Voinea X 1 I
Elena-Daniela Belu-Sima X I 1
Ana Galbenu X 1 1
Cezar lacob X 1 1
Elena Tudor X 1 1
Paunica Adriana X [ 1
Radu Constantin X 1 1
vice X 1 J
Baetica Nicoleta X 1 1
Livia Tudorache 1 X 1
IULIANA VADUVA X 1 1
Alin Voicu X 1 I
Pelinaru Cornel X 1 1
Antonio Ciprian Corneanu X I 1
Marineata Marcel X 1 1
romeo popescu X 1 1
Robert Negoita I 1
Stelian Ene X 1 1
Mircea Galbenu X 1 1
liviu malureanu X 1 1



1.Punctul 11
A.Da 28/32 ( 88%)
B. Nu
C. Abţinere

No Answer 2/32 (

0/32 ( 0%) 
2/32 ( 6%)

6%)

A B C

Ionela Marinescu 1 x | 1
Hontaru Valerica f x | 1
Ionut Moldoveanu 1 x | 1
Cristi Tudorache 1 x f 1
Cristian Petrescu 1 x | 1
Daniel Enachescu i x | 1
Fatu Adrian 1 x | 1
Vasiliu Mariana 1 x | i
Alexandru Dobre 1 x | I
fleancu florin 1 x | 1
Costin Dumitru 1 x | 1
Inocentiu Voinea 1 1 J X
Elena-Daniela Belu -Sima f X j 1
Ana Galbenu 1 1 1
Cezar lacob 1 x J 1
Elena Tudor 1 X I 1
Paunica Adriana 1 X 1 1
Radu Constantin 1 X ( 1
vice 1 X 1 1
Baetica Nicoleta 1 X 1 1
Livia Tudorache 1 X 1 1
IULIANA VĂDUVĂ 1 x | 1
Alin Voicu 1 X 1
Pelinaru Cornel x j 1
Antonio Ciprian Corneanu | X j 1
Marineata Marcel 1 X I 1
romeo popescu 1 X I 1 1
Robert Negoită J 1 1 1
Stelian Ene 1 1 1 X 1
Mircea Galbenu 1 X I 1 1
liviu malureanu ! X | 1 l
Gutium Narcisa 1 X 1 1 1



I

1.Punctul 12
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 4/32 (

23/32 ( 72%)
0/32 ( 0%)
5/32 ( 16%)

13%)

A B C

Ionela Marinescu 1 x | 1 1
Hontaru Valerica 1 f 1 1
Ionut Moldoveanu 1 1 1 1
Cristi Tudorache 1 1 1 X 1
Cristian Petrescu i x | 1 1
Daniel Enachescu 1 X 1 1 1
Fatu Adrian 1 X 1 1 I
Vasiliu Mariana 1 X | 1 1
Alexandru Dobre 1 X 1 1 1
fleancu florin 1 X 1 1 1
Costin Dumitru 1 X 1 i 1
Inocentiu Voinea 1 X 1 1 (
Elena-Daniela Belu -Sima | X | 1 1
Ana Galbenu 1 1 1 1
Cezar lacob f X 1 1 1
Elena Tudor 1 X 1 1 I
Paunica Adriana 1 X I 1 1
Radu Constantin 1 X 1 ! I
vice 1 X 1 1 1
Baetica Nicoleta 1 X 1 1 f
Livia Tudorache J 1 1 X 1
IULIANA VADUVA 1 X i 1 1
Alin Voicu 1 X 1 ! 1
Pelinaru Cornel 1 X 1 1 1
Antonio Ciprian Corneanu | X | 1 1
Marineata Marcel J X 1 ( 1
romeo popescu 1 X j 1 1
Robert Negoita 1 1 1 1
Stelian Ene 1 1 1 x |
Mircea Galbenu 1 1 1 x f
liviu malureanu 1 X | 1 1
Gutium Narcisa ! 1 1 x |



l.Amendament 1 - Punctul 13
A. Da 29/32 ( 91%)
B. Nu 0/32 ( 0%)
C. Abţinere 1/32 ( 3%)

No Answer 2/32 ( 6%)

A B C

Ionela Marinescu 1 X | | |
Hontaru Valerica f X | I I
Ionut Moldoveanu 1 x 1 1 1
Cristi Tudorache 1 X I 1 1
Cristian Petrescu 1 1 x |
Daniel Enachescu x l l !
Fatu Adrian X I I I
Vasiliu Mariana 1 1 1
Alexandru Dobre X I I I
fleancu florin X 1 I I
Costin Dumitru X 1 I 1
Inocentiu Voinea X 1 I
Elena-Daniela Belu-Sima X 1 I
Ana Galbenu 1 1
Cezar Iacob 1 1
Elena Tudor 1 1
Paunica Adriana 1 1
Radu Constantin 1 I
vice 1 X I
Baetica Nicoleta 1 X j
Livia Tudorache 1 X j
IULIANA VĂDUVĂ 1 X |
Alin Voicu 1 X 1
Pelinaru Cornel 1 X I
Antonio Ciprian Corneanu 1 X I 1
Marineata Marcel 1 X 1 1
romeo popescu 1 X 1 1
Robert Negoită 1 1 1
Stelian Ene 1 X I 1
Mircea Galbenu 1 X 1 1
liviu malureanu 1 X I 1
Gutium Narcisa 1 X 1 1



1.Punctul 13
A. Da 19/32 ( 59%)
B. Nu 2/32 ( 6%)
C. Abţinere 8/32 ( 25%)

No Answer 3/32 ( 9%)

A B C

Ionela Marinescu 1 X 1 1
Hontaru Valerica 1 X 1 1
Ionut Moldoveanu 1 1 X
Cristi Tudorache 1 1 X
Cristian Petrescu ! x 1
Daniel Enachescu 1 x 1
Fatu Adrian 1 1 X
Vasiliu Mariana 1 X 1
Alexandru Dobre X 1
fleancu florin X 1
Costin Dumitru
Inocentiu Voinea I X
Elena-Daniela Belu-Sima X 1
Ana Galbenu x !
Cezar Iacob 1
Elena Tudor X I
Paunica Adriana X 1
Radu Constantin X 1
vice X 1
Baetica Nicoleta X 1
Livia Tudorache 1 X
IULIANA VĂDUVĂ X 1
Alin Voicu X 1
Pelinaru Cornel X 1 I
Antonio Ciprian Corneanu X 1 i 1
Marineata Marcel X I i 1
romeo popescu X I 1 1
Robert Negoită I I 1
Stelian Ene 1 1 X 1
Mircea Galbenu 1 1 X I
liviu malureanu | 1 K î 1
Gutium Narcisa j 1 ! X |



1.Punctul 14
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 1/32 (

30/32 ( 94%) 
0/32 ( 0%) 
1/32 ( 3%) 

3%)

A B c
Ionela Marinescu 1 x 1
Hontaru Valerica f X 1 I
lonut Moldoveanu 1 X 1
Cristi Tudorache 1 X 1
Cristian Petrescu 1 X I 1
Daniel Enachescu 1 X 1 1
Fatu Adrian 1 X I 1
Vasiliu Mariana 1 X ! 1
Alexandru Dobre X I 1
fleancu florin X 1 1
Costin Dumitru X 1 1
Inocentiu Voinea X 1 1
Elena-Daniela Belu -Sima X 1 1
Ana Galbenu X I 1
Cezar Iacob x J !
Elena Tudor x 1 1
Paunica Adriana x 1 1
Radu Constantin x i 1 1
vice x I 1 1
Baetica Nicoleta x 1 1 1
Livia Tudorache x f 1 1
IULIANA VĂDUVĂ x 1 1 1
Alin Voicu x i 1 1
Pelinaru Cornel x 1 1 1
Antonio Ciprian Corneanu x 1 1 1
Marineata Marcel x 1 1 1
romeo popescu X I 1 1
Robert Negoită 1 1 1
Stelian Ene 1 X 1 1 1
Mircea Galbenu 1X 1 I 1
liviu malureanu 1 X 1 ! 1
Gutium Narcisa 1 1 1 X J



1.Punctul 15
A. Da 19/32 ( 59%)
B. Nu 1/32 ( 3%)
C. Abţinere 9/32 ( 28%)

No Answer 3/32 ( 9%)

A B C

Ionela Marinescu 1 X I 1
Hontaru Valerica 1 X I 1
Ionut Moldoveanu 1 1 1 X
Cristi Tudorache 1 1 t X
Cristian Petrescu 1 1 1 X
Daniel Enachescu 1 X I 1
Fatu Adrian 1 1 1 X
Vasiliu Mariana x 1 1
Alexandru Dobre x 1 1
fleancu florin X 1 1
Costin Dumitru x 1 1
Inocentiu Voinea 1 x 1
Elena-Daniela Belu-Sima x 1 1
Ana Galbenu 1 1 x
Cezar Iacob 1 1
Elena Tudor X 1 1
Paunica Adriana X 1 1
Radu Constantin x j 1
vice 1 1
Baetica Nicoleta x 1 1
Livia Tudorache 1 1 X
IULIANA VĂDUVĂ x 1 1
Alin Voicu x 1 1
Pelinaru Cornel x 1 1
Antonio Ciprian Corneanu x 1 1
Marineata Marcel x 1 1
romeo popescu X I 1
Robert Negoită 1 1
Stelian Ene 1 1 X I
Mircea Galbenu 1 1 X 1
liviu malureanu 1 1 X I
Gutium Narcisa X 1 1 1



1.Punctul 16
A. Da
B. NU
C. Abţinere 

No Answer 3/32 (

18/32 ( 56%) 
1/32 ( 3%) 

10/32 ( 31%)
9%)

A B C

Ionela Marinescu J x  | 1 1
Hontaru Valerica 1 X 1 1 1
Ionut Moldoveanu I 1 1 X I
Cristi Tudorache 1 1 1 X [
Cristian Petrescu 1 1 X 1
Daniel Enachescu 1 >1 1 1
Fatu Adrian 1 1 X 1
Vasiliu Mariana 1 x  I 1
Alexandru Dobre 1 X 1 1
fleancu florin 1 X 1 1
Costin Dumitru 1 1 1
Inocentiu Voinea 1 1 X 1
Elena-Daniela Belu 
Ana Galbenu 
Cezar lacob

-Sima | X 
1 
i

1
1
1 X

 X

Elena Tudor 1 X 1 1
Paunica Adriana 1 X 1 1
Radu Constantin x 1 1 1
vice 1 X I 1 1
Baetica Nicoleta 1 X 1 1 1
Livia Tudorache 1 1 1 x 1
IULIANA VĂDUVĂ 1 X 1 1 1
Alin Voicu 1 X 1 1 1
Pelinaru Cornel 1 X 1 1 1
Antonio Ciprian Corneanu J X 1 1
Marineata Marcel 1 X 1 1
romeo popescu 1 X 1 1
Robert Negoită 1 1 1
Stelian Ene 1 1 1
Mircea Galbenu 1 1 X 1
liviu malureanu 1 1 X I
Gutium Narcisa 1 1 X I



1.Punctul 17
A.Da 20/32 ( 63%)
B.Nu 4/32 ( 13%)
C.Abţinere 6/32 ( 19%)

No Answer 2/32 ( 6%)

A B C

Ionela Marinescu x  1 i
Hontaru Valerica X  I 1
Ionut Moldoveanu 1 j X
Cristi Tudorache 1 1 X
Cristian Petrescu x  1 1
Daniel Enachescu x  j 1
Fatu Adrian J 1 x
Vasiliu Mariana x  1 [
Alexandru Dobre x  1 |
fleancu florin X  1 1

) Costin Dumitru x  1 1
Inocentiu Voinea | X  1
Elena-Daniela Belu -Sima x  i i
Ana Galbenu i x  i
Cezar Iacob j I X
Elena Tudor x  1 1
Paunica Adriana x  i i
Radu Constantin x  1 1
vice x  j I
Baetica Nicoleta x  1 I
IULIANA VĂDUVĂ x  1 1
Alin Voicu x  1 J
Pelinaru Cornel x  1 1
Radu Munteanu
Antonio Ciprian Corneanu 1 x 1
Marineata Marcel 1 x 1
romeo popescu 1 x 1
Robert Negoită 1 1
Stelian Ene 1 1
Mircea Galbenu I 1 x 1
liviu malureanu 1 1 X 1
Gutium Narcisa 1 1 X 1



1 . Punctul IS
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 4/33 (

19/33 ( 58%) 
4/33 ( 12%) 
6/33 ( 18%)

12%)

A B

Ionela Marinescu 1 x |
Hontaru Valerica I X 1
Xonut Moldoveanu 1 1
Cristi Tudorache 1 1
Cristian Petrescu 1 X 1
Daniel Enachescu 1 X j
Fatu Adrian 1 1
Vasiliu Mariana 1 X 1
Alexandru Dobre 1 X
fleancu florin 1 X
Costin Dumitru 1
Inocentiu Voinea I X
Elena-Daniela Belu -Sima 1 X
Ana Galbenu 1 X
Cezar Iacob 1 X
Elena Tudor 1 X
Paunica Adriana 1 X
Radu Constantin 1 X
vice 1 X
Baetica Nicoleta 1 X
IULIANA VADUVA 1 X
Alin Voicu 1 X
Pelinaru Cornel 1 X
Radu Munteanu f
Antonio Ciprian Corneanu 1 X
Marineata Marcel j X
romeo popescu 1 X 1
Robert Negoita 1 1 1
Livia Tudorache 1 1 1
Stelian Ene 1 1 I
Mircea Galbenu 1 1 1
liviu malureanu 1 1 X 1
Gutium Narcisa I 1 1 3



1.Punctul 19
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 2/32 {

18/32 ( 56%) 
4/32 ( 13%) 
8/32 ( 25%)

6%)

A B -

Ionela Marinescu I x t | 1
Hontaru Valerica [ X I 1 1
Ionut Moldoveanu 1 1 1 X I
Cristi Tudorache 1 1 1 >: 1
Cristian Petrescu X I j 1
Daniel Enachescu x 1 f 1
Fatu Adrian i i x 1
Vasiliu Mariana I 1 X I
Alexandru Dobre X 1 1 1
fleancu florin X 1 1
Costin Dumitru 1 1
Inocentiu Voinea 1 X I
Elena-Daniela Belu--Sima X 1 1
Ana Galbenu 1 X 1
Cezar iacob 1 I X
Elena Tudor x 1 1
Paunica Adriana x 1 I
Radu Constantin x
vice x I
Baetica Nicoleta x 1 |
IULIANA VĂDUVĂ x 1 1
Alin Voicu X I I
Pelinaru Cornel x 1 1
Antonio Ciprian Corneanu x 1 1
Marineata Marcel x 1 |
romeo popescu x 1 I
Robert Negoită 1 1 1
Livia Tudorache 1 1 1 X
Stelian Ene 1 1 X I
Mircea Galbenu 1 1 1 X
liviu malureanu 1 1 X I
Gutium Narcisa 1 J 1 X |



1.Punctul 20
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 1/32 { 3%)

18/32 ( 56%)
4/32 ( 13%)
9/32 (  28%)

A B c

Ionela Marinescu 1 x | 1
Hontaru Valerica 1 x | 1
Ionut Moldoveanu 1 1 1 X
Cristi Tudorache 1 1 1 X
Cristian Petrescu 1 x | 1
Daniel Enachescu 1 x | 1
Fatu Adrian 1 1 X
Vasiliu Mariana 1 1 X
Alexandru Dobre 1 X 1
fleancu florin 1 X f
Costin Dumitru 1 1 X
Inocenţiu Voinea
Elena-Daniela Belu-Sima
Ana Galbenu
Cezar lacob
Elena Tudor
Paunica Adriana
Radu Constantin
vice
Baetica Nicoleta 
IULIANA VĂDUVĂ 
Alin Voicu 
Pelinaru Cornel 
Antonio Ciprian Corneanu 
Marineata Marcel 
romeo popescu 
Robert Negoită
Livia Tudorache 1 1 1 X
Stelian Ene 1 1 x | 1
Mircea Galbenu 1 1 X 1 1
liviu malureanu 1 1 X 1 1
Gutium Narcisa 1 1 1 X 1

x
 x



f
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l.Punctul 21
A.Da 18/32 ( 56%)
B.Nu 4/32 ( 13%)
C.Abţinere 9/32 ( 28%)

No Answer 1/32 ( 3%)

A B C

Ionela Marinescu 1 x | 1
Hontaru Valerica ! x | 1
Ionut Moldoveanu 1 1 1 X
Cristi Tudorache 1 1 1 X
Cristian Petrescu 1 x | 1 1
Daniel Enachescu 1 x | 1 1
Fatu Adrian I 1 1 X 1
Vasiliu Mariana ! x | 1 1
Alexandru Dobre | x j 1 1
fleancu florin 1 x j 1 1
Costin Dumitru 1 1 1 X 1
Inocentiu Voinea 1 1 X 1 1
Elena-Daniela Belu-Sima I X f 1 1
Ana Galbenu 1 1 X 1 1
Cezar Jacob 1 1 1 X 1
Elena Tudor 1 X 1 1 1
Paunica Adriana i X 1 1
Radu Constantin 1 X 1 1
vice 1 X 1 1
Baetica Nicoleta 1 X 1 1
IULIANA VADUVA 1 X j 1 1
Alin Voicu I X 1 1 1
Pelinaru Cornel 1 X 1 ! 1
Antonio Ciprian Corneanu 1 1 1 X 1
Marineata Marcel 1 X 1 1 1
romeo popescu 1 X 1 1 1
Robert Negoita 1 1 1 1
Livia Tudorache 1 1 ! x |
Stelian Ene 1 j X 1 1
Mircea Galbenu 1 1 X i 1
liviu malureanu 1 1 1 X 1
Gutium Narcisa 1 1 1 X 1



l.Punctul 22
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 2/32 (

18/32  (  56%)
4 /32  (  13%)
8/32  (  25%)

A B C

Ionela Marinescu 1 x 1
Hontaru Valerica 1 x I
Ionut Moldoveanu 1 1 1 X
Cristi Tudorache 1 1 X
Cristian Petrescu f X I
Daniel Enachescu 1 X 1
Fatu Adrian 1 1
Vasiliu Mariana I X
Alexandru Dobre 1 X
fleancu florin 
Costin Dumitru 
Inocentiu Voinea

1 X 
1

X
1 X

Elena-Daniela Belu-Sima X
Ana Galbenu X
Cezar lacob X
Elena Tudor X
Paunica Adriana X
Radu Constantin X
vice X
Baetica Nicoleta X
IULIANA VĂDUVĂ X
Alin Voicu X
Pelinaru Cornel X
Antonio Ciprian Corneanu X
Marineata Marcel X
romeo popescu X 1
Robert Negoită 1
Livia Tudorache 1 1 X
Stelian Ene 1 K 1
Mircea Galbenu 1 X I
liviu malureanu 1 1 X
Gutium Narcisa 1 1 1 X



}

1.Punctul 23
A. Da 2/32 (
B. Nu 13/32 (
C. Abţinere 12/32 (

No Answer 5/32 ( 16%)

6%)
41%)
38%)

A B C

Ionela Marinescu ! 1 1
Hontaru Valerica 1 X 1 (

Ionut Moldoveanu 1 X 1 1

Cristi Tudorache | X 1 1

Cristian Petrescu 1 X 1 | 
i i i

Daniel Enachescu 1 <
Fatu Adrian 1 1 X |

Vasiliu Mariana I | X |

Alexandru Dobre 1 1 X 1

Costin Dumitru I 1 X 1

Inocentiu Voinea 1 X | |
Elena-Daniela Belu-Sima 1 1 X |

Ana Galbenu I x |
Cezar Iacob ! | x |

Elena Tudor X 1 1 1
Paunica Adriana J X i 1

Radu Constantin 1 | x i
i i v i

vice I 1 A 1

Baetica Nicoleta 1 x |
IULIANA VĂDUVĂ 1 x )
Alin Voicu X | 1 1

Pelinaru Cornel 1 x 1 |

Antonio Ciprian Corneanu 1 1 x |
Marineata Marcel 1 x | l
rotneo popes cu 1 1 x 1

Robert Negoită
Livia Tudorache i 11 1 I
fleancu florin 1 1 1
Stelian Ene | X J 1

Mircea Galbenu 1 X | (

liviu malureanu 1 x |
Gutium Narcisa 1 X I 1



{
1.Punctul 24

A.Da 16/31 ( 52%)
B.Nu 5/31 C 16%)
C.Abţinere 8 /31  ( 26%)

No Answer 2/31 ( 6%)

A B C

Ionela Marinescu 1 x | 1 1
Hontaru Valerica 1 x 1 1 1
Ionut Moldoveanu 1 1 1 X 1
Cristi Tudorache 1 1 1 X I
Cristian Petrescu I 1 1 X 1
Daniel Enachescu 1 x | 1 1
Fatu Adrian 1 1 i x i
Vasiliu Mariana 1 x | ! 1
Alexandru Dobre 1 x | 1 1
Costin Dumitru 1 I 1 X I
Inocentiu Voinea I 1 x 1 1
Elena-Daniela Belu- 
Ana Galbenu

-Sima | X | 
1 1

1 1 
x 1 1

Cezar Iacob 1 1 J X 1
Elena Tudor 1 x | 1 I
Paunica Adriana 1 X 1 1 1
Radu Constantin 1 X | 1 1
vice I X I 1 I
Baetica Nicoleta 1 X I 1 1
IULIANA VĂDUVĂ 1 X I I 1
Alin Voicu 1 X I 1 1
Pelinaru Cornel I X I 1 1
Antonio Ciprian Corneanu | j 1 X I
Marineata Marcel 1 X [ I 1
romeo popescu 1 1 1 X 1
Robert Negoită 1 1 1 1
fleancu florin 1 X 1 1 1
Stelian Ene I 1 X 1 1
Mircea Galbenu 1 1 X 1 1
liviu malureanu 1 1 X 1 1
Gutium Narcisa 1 1 1 1



]

)

1.Punctul 25
A. Da
B. NU
C. Abţinere 

No Answer 2/32 (

17/32  (  53%)
6 /32  (  19%)
7 /32  ( 22%)

A B C

Ionela Marinescu 
Hontaru Valerica 
Ionut Moldoveanu 
Cristi Tudorache 
Cristian Petrescu 
Daniel Enachescu 
Fatu Adrian 
Vasiliu Mariana 
Alexandru Dobre 
Costin Dumitru 
Inocentiu Voinea 
Elena-Daniela Belu-Sima 
Ana Galbenu 
Cezar Iacob 
Elena Tudor 
Paunica Adriana 
Radu Constantin 
vice
Baetica Nicoleta 
IULIANA VĂDUVĂ 
Alin Voicu 
Pelinaru Cornel 
Antonio Ciprian Corneanu 
Marineata Marcel 
romeo popescu 
Robert Negoită 
fleancu florin 
Livia Tudorache 
Stelian Ene 
Mircea Galbenu 
liviu malureanu 
Gutium Narcisa

X I 
X I

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

I
I
I X 
I X
I

X I

X f

I  X  I 
I  X  I
I I 
I 1
I x I I
I  I I
I  !  X  |
I I  X  I
I  1 X  I
I f  I

X

X

X



1 .Amendament 2 - Punctul 26
A. Da 18/32 ( 56%)
B. Nu 2/32 ( 6%)
C. Abţinere 8/32 ( 25%)

No Answer 4/32 ( 13%)

A B C

Ionela Marinescu I x | 1
Hontaru Valerica 1 X 1 1 1
Ionut Moldoveanu 1 1 1 X |
Cristi Tudorache 1 1 1 X I
Cristian Petrescu 1 X f 1
Daniel Enachescu i x 1 1
Fatu Adrian 1 1 X I
Vasiliu Mariana | X 1 1
Alexandru Dobre 1 X 1 1
Costin Dumitru 1 1 X j
Inocentiu Voinea I 1 1
Elena-Daniela Belu-Sima 1 X 1 1
Ana Galbenu I i f
Cezar Iacob 1 1 x |
Elena Tudor 1 X 1 i
Paunica Adriana J X 1 1
Radu Constantin 1 X 1 1
vice 1 X 1 1
Baetica Nicoleta 1 X 1 1
IULIANA VĂDUVĂ 1 x 1 1
Alin Voicu 1 X 1 1
Pelinaru Cornel 1 X 1 1
Antonio Ciprian Corneanu 1 1
Marineata Marcel 1 X 1 1 1
romeo popescu 1 X 1 I 1
Robert Negoită 1 1 1 [
fleancu florin 1 X I 1
Livia Tudorache 1 1 f X |
Stelian Ene 1 f X 1 1
Mircea Galbenu 1 1 X 1 1
liviu malureanu 1 1 1 X 1
Gutium Narcisa 1 1 1 X 1



1.Punctul 26
( 59%)A.Da 19/32

B.Nu 2/32 ( 6%)
C.Abţinere 7/32 ( 22%)

No Answer 4/32 ( 13%)

A B

Ionela Marinescu 1 x 1 1 11
Hontaru Valerica 1 x 1 I

1
1

Ionut Moldoveanu 1 I 1 X { 
1

Cristi Tudorache 1 1 1
1

I
f

Cristian Petrescu I x 1 1
1

I
f

Daniel Enachescu t x 1 1
1

I

Fatu Adrian 1 1 I
1
X i

1
Vasiliu Mariana 1 x 1 1 i1
Alexandru Dobre 1 x 1 11 1

Costin Dumitru 1 1 11
X 1

Inocentiu Voinea 1 t I 1
I

Elena-Daniela Belu-Sima 1 x 1 11 1

Ana Galbenu 1 1 1
1

1

Cezar lacob 1 1 1
1
x 1

Elena Tudor 1 x I 1
1

1
Paunica Adriana 1 x 1 1 1
Radu Constantin t

I
x 1 1

1
1
1

vice 1 X 1 11 11
Baetica Nicoleta 1 x 1 1

1
1
J

IULIANA VĂDUVĂ 1 x 1 11
!
1

Alin Voicu 1 x 1 I 11
Pelinaru Cornel 1x 1 1

i
I
1

Antonio Ciprian Corneanu 1 x 1 1
1

1
1

Marineata Marcel 1x 1 11 1
romeo popescu 1x 1 1 11

1
1

Robert Negoită 1 1 1
1

11
fleancu florin 1x 1 1

1
1

Livia Tudorache i 1 1X 1

Stelian Ene 1 i x i !

Mircea Galbenu f 1x 1 1

liviu malureanu 1 1
1

1
I
X 1

Gutium Narcisa 1 1 1X 1



1.Punctul 27
A. Da 23/31 ( 74%)
B. Nu 0/31 ( 0%)
C. Abţinere 3/31 ( 10%)

No Answer 5/31 ( 16%)

A B C

Ionela Marinescu 1 x j 1
Hontaru Valerica 1 X | 1
Ionut Moldoveanu 1 1 1
Cristian Petrescu 1 x | f
Daniel Enachescu 1 X 1 I
Fatu Adrian 1 1 1 X
Vasiliu Mariana 1 X I 1
Alexandru Dobre 1 X I 1
Costin Dumitru 1 X I 1
Inocentiu Voinea 1 1 1
Elena-Daniela Belu-Sima 1 X 1 1
Ana Galbenu 1 1 1
Cezar Iacob 1 X 1 1
Elena Tudor 1 X [ 1
Paunica Adriana 1 X I 1
Radu Constantin 1 x | 1
vice 1 X j 1
Baetica Nicoleta 1 X 1 1
IULIANA VĂDUVĂ 1 x I 1 1
Alin Voicu 1 X I 1 1
Pelinaru Cornel 1 X I 1 1
Antonio Ciprian Corneanu j X J 1 1
Marineata Marcel J X 1 1 f
romeo popescu 1 X j 1 1
Robert Negoită 1 1 1 1
fleancu florin 1 X 1 1 1
Livia Tudorache 1 1 1 X I
Stelian Ene 1 1 1 X |
Mircea Galbenu 1 1 1 1
liviu malureanu 1 X I 1 1
Gutium Narcisa 1 X 1 1 1



1.Punct suplimentar 1
A. Da 18/32 ( 56%)
B. Nu 3/32 ( 9%)
C. Abţinere 10/32 ( 31%)

No Answer 1/32 ( 3%)

A B C

)

Ionela Marinescu 
Hontaru Valerica 
Ionut Moldoveanu 
Cristian Petrescu 
Daniel Enachescu 
Fatu Adrian 
Vasiliu Mariana 
Alexandru Dobre 
Costin Dumitru 
Inocentiu Voinea 
Elena-Daniela Belu-Sima 
Ana Galbenu 
Cezar Iacob 
Elena Tudor 
Paunica Adriana 
Radu Constantin 
vice
Baetica Nicoleta 
IULIANA VĂDUVĂ 
Alin Voicu 
Pelinaru Cornel 
Antonio Ciprian Corneanu 
Marineata Marcel 
Robert Negoită 
fleancu florin 
Livia Tudorache 
romeo popescu 
Cristi Tudorache 
Stelian Ene 
Mircea Galbenu 
liviu malureanu 
Gutium Narcisa

I
I
I X 
I x 
I
I X
I

X

I I X
I J X



î
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1.Punct suplimentar 2
A. Da 15/33 ( 45%)
B. Nu 9/33 ( 27%)
C. Abţinere 6/33 ( 18%) 

No Answer 3/33 ( 9%)

A B c

Ionela Marinescu i x  | 1
Hontaru Valerica 1 X 1
Ionut Moldoveanu 1 X 1
Cristian Petrescu 1 X 1
Daniel Enachescu 1 X  1
Fatu Adrian 1 x  1
Vasiliu Mariana 1 X 1
Alexandru Dobre X 1
Costin Dumitru X 1
Inocentiu Voinea X 1
Elena-Daniela Belu-Sima x  1
Ana Galbenu X 1
Cezar Iacob X 1 1
Elena Tudor X 1
Paunica Adriana X 1
Radu Constantin X 1
vice X 1
Baetica Nicoleta X 1
IULIANA VĂDUVĂ X 1
Pelinaru Cornel X 1
Antonio Ciprian Corneanu X 1
Marineata Marcel X 1
Robert Negoită I
fleancu florin 1
Livia Tudorache x  1
romeo popescu X 1
Cristi Tudorache x  I
Alin Voicu 1 X 1
Stelian Ene 1 X 1
Mircea Galbenu 1 X 1
livlu malureanu 1 X 1
Gutium Narcisa 1 1 X I
bogdan.cotiga 1 1 1



1.Punct suplimentar 3
A. Da 3/32 ( 9%)
B. NU 9/32 { 28%)
C. Abţinere 18/32 ( 56%)

No Answer 2/32 ( 6%)

A B C

Ionela Marinescu 1 1 X 1 1
Hontaru Valerica 1 1 X I
lonut Moldoveanu 1 1 X 1
Cristian Petrescu 1 1 X I
Daniel Enachescu 1 x  1 1
Fatu Adrian 1 1 X i
Vasiliu Mariana 1 1 X I
Alexandru Dobre I X 1 1
Costin Dumitru 1 x  1 1
Inocentiu Voinea ! X i 1
Elena-Daniela Belu-Sima 1 1 X
Ana Galbenu I X i
Cezar Iacob 1 1 X
Elena Tudor 1 x  1
Paunica Adriana 1 x  i
Radu Constantin 1 1 X
vice 1 | X
Baetica Nicoleta 1 j X
IULIANA VĂDUVĂ 1 1 X
Pelinaru Cornel 1 x 1
Antonio Ciprian Corneanu 1 1 X
Marineata Marcel 1 x 1
Robert Negoită 1 1
fleancu florin 1 1 x
romeo popescu 1 1 1 X
Cristi Tudorache 1 1 x  1
Alin Voicu 1 1 1 X
Stelian Ene 1 1 1 X
Mircea Galbenu 1 1 X 1
liviu malureanu 1 1 1 X
Gutium Narcisa 1 1 I X
bogdan.cotiga 1 1 I



3

1 .Punct suplimentar 4
A. Da 17/33 (
B. Nu 7/33 (
C. Abţinere 5/33 ( 

No Answer 4/33 ( 12%)

A

52%)
21%)
15%)

B c

Ionela Marinescu 1 1 I
Hontaru Valerica 1 x 1 1
Ionut Moldoveanu 1 X 1 1
Cristian Petrescu 1 1X 1
Daniel Enachescu 1 X 1 1
Fatu Adrian 1 1 X 1
Vasiliu Mariana 1 X 1 1
Alexandru Dobre 1 X 1 1
Costin Dumitru 1 x 1 i
Inocentiu Voinea 1 x 1 1
Elena-Daniela Belu-Sima 1 X 1 1
Ana Galbenu 1 x 1 1
Cezar Jacob 1 x 1 1
Elena Tudor 1 X 1 1
Paunica Adriana 1 X 1 1
Radu Constantin 1 X 1 1
vice I X 1 1
Baetica Nicoleta 1 X 1 1
IULIANA VĂDUVĂ 1 X 1 1
Pelinaru Cornel 1 X 1 1
Antonio Ciprian Corneanu 1 X 1 1
Marineata Marcel 1 X I 1
Robert Negoită 1 1 1
fleancu florin 1 X 1 1
romeo popescu I X 1 1
Cristi Tudorache 1 1 X 1
Alin Voicu I X 1 1
Livia Tudorache 1 1 X 1
Asus 4 I 1 1
Stelian Ene 1 1 1
Mircea Galbenu 1 X f 1
liviu malureanu 1 X 1 1
Gutium Narcisa 1 1 X 1



1 .Punct suplimentar 5
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 4/33 (

16/33 ( 48%)
2/33 ( 6%) 

11/33 ( 33%)
12%)

A B C

Ionela Marinescu 1 x | 1
Hontaru Valerica 1 X 1 1
Ionut Moldoveanu 1 1 1 X
Cristian Petrescu 
Daniel Enachescu X

1
1

1 X 
1

Fatu Adrian 
Vasiliu Mariana 
Alexandru Dobre X

1
1
!

1 X

Costin Dumitru 
Inocentiu Voinea 
Elena-Daniela Belu-Sima X

1
1 X

X

Ana Galbenu 
Cezar Iacob 
Elena Tudor X

X
X

Paunica Adriana 
Radu Constantin I X
vice I X
Baetica Nicoleta 1 X
IULIANA VĂDUVĂ 1 X
Pelinaru Cornel 1 X
Antonio Ciprian Corneanu | X
Marineata Marcel 1 X
Robert Negoită 1
fleancu florin 1 X ,
romeo popescu 1 X 1
Cristi Tudorache 1 X
Alin Voicu 1 x 1
Asus 4 1
Livia Tudorache I X 1
Stelian Ene 1 1 X 1
Mircea Galbenu 1 1 X 1
liviu malureanu 1 1 X I
Gutium Narcisa 1 1 X 1



ţ
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1 .Punct suplimentar 6
A. Da
B. Nu
C. Abţinere 

No Answer 3/33 (

18/33 (  55%) 
2/33 (  6%) 

10/33 (  30%) 
9%)

A B C

Ionela Marinescu 1 x I
Hontaru Valerica I x  (
Ionut Moldoveanu 1 1 X
Cristian Petrescu 1 x  |
Daniel Enachescu 1 x  |
Fatu Adrian 1 1 X
Vasiliu Mariana 1 x |
Alexandru Dobre 1 x  |
Costin Dumitru 1 1 X
Inocentiu Voinea 1 1
Elena-Daniela Belu -Sima J X |
Ana Galbenu 1 1 X
Cezar Iacob 1 1 X
Elena Tudor f x |
Paunica Adriana 1 1
Radu Constantin 1 X 1
vice 1 X j
Baetica Nicoleta I X 1
IULIANA VADUVA 1 X 1 1
Pelinaru Cornel j X j 1
Antonio Ciprian Corneanu | X | 1
Marineata Marcel ! x  | 1
Robert Negoita 1 1 I 1
fleancu florin 1 X 1 1 1
romeo popescu 1 X 1 1 1
Cristi Tudorache 1 1 1 X 1
Alin Voicu 1 X 1 1 1
Asus 4 1 1 1 1
Livia Tudorache 1 1 1 X 1
Stelian Ene 1 1 J  X I
Mircea Galbenu 1 1 X 1 1
liviu malureanu 1 1 1 X 1
Gutium Narcisa I i 1 X 1




