
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Sector 3 

din data de 31.10.2019

Convocarea acestei şedinţe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitaţia 
înregistrată cu nr. 4767/25.10.2019.

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

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

La şedinţă a participat un număr de 26 consilieri locali din numărul total de 31.
Au lipsit nemotivat următorii consilieri: Dumitru Constantin, Galbenu Ana Iulia, 

Galbenu Mircea Mihai, Tudorache Livia şi Tudorache Andrei Cristian.

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

deschisă şedinţa ordinară din data de 31.10.2019. în sală sunt prezenţi 26 de consilieri. Vă 
supun spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Comeanu.

Dl. consilier Corneanu Antonio Ciprian
Bună ziua, doamnă preşedinte, stimaţi colegi, propun suplimentarea ordinii de zi, a 

şedinţei ordinare din data de 31.10.2019, conform Dispoziţiei nr. 4823/30.10.2019.
Vă mulţumesc pentru atenţie!

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

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Mulţumesc, doamna preşedinte. Aş vrea să semnalez, deja devine o stare de normalitate 

să avem deja aproape mai multe puncte pe suplimentare, decât pe ordinea de zi normală, totuşi 
este o şedinţă ordinară. Eu înţeleg că mai sunt suplimentări, dar deja mi se pare că se abuzează 
de aceste suplimentări şi începem să avem mai mult suplimentări, decât punctele pe ordinea de 
zi. Mai mult decât atât, suplimentările vin, practic, nici cu 24 de ore sau oricum vin pe seară, 
este puţin timp să le analizăm. Nu mi se pare normal, mai ales că vorbim de o şedinţă ordinară, 
în care trebuie să venim la comisii, să ştim despre ce vorbim. Practic, ne ducem la comisie şi 
atunci vedem HCL-urile, propunerile de HCL. De asemenea, am vorbit şi cu doamna 
preşedinte şi propun să revenim la a avea comisiile cu o zi înainte, mai ales că avem atât de 
multe hcl-uri la şedinţa ordinară, este destul greu să le parcurgi în timp atât de scurt pe toate.

Mulţumesc frumos!



Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule consilier. S-a consemnat.
Vă propun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. 

Votaţi, vă rog!
Cu 20 voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, suplimentarea 

ordinii de zi a fost aprobată.
Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 23 voturi pentru şi 3 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată.
Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 15.10.2019”. Propuneri, obiecţiuni? 
Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, procesul-verbal a fost aprobat.
Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea 

Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin 
HCLS3 nrv 395/30.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare”. Propuneri, 
obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 22 voturi pentru , 1 abţinere şi 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea 
Anexei referitoare la unităţile de învăţământpreuniversitar de stat de pe raza administrativ 
-  teritorială a Sectorului 3, în care se derulează Programul “Şcoală după Şcoală”, aprobată 
prin HCLS 3 nr.427/04.09.2019, cu modificările ulterioare”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. 
Votaţi, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3, în perioada 2019-2024, şi a Planului de acţiune pentru anul 2019, privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul Sectorului 3”. Propuneri, obiecţiuni? Domnule 
consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Mulţumesc! Am discutat şi în comisii, dar totuşi aş vrea să subliniez ridicolul situaţiei, 

înţeleg că sunt nişte paşi birocratici care trebuiesc îndepliniţi, dar sper că la anul să avem 
pregătită din timp acest plan de acţiune pentru anul în curs. Deci, noi acum votăm la finalul 
anului, planul de acţiune pentru 2019. Este puţin cam anapoda, ar trebui ca un plan de acţiune 
să fie aprobat la începutul anului şi eventual să se mai facă modificări pe el. De aceea zic, 
înţeleg că anul acesta a fost o situaţie deosebită, dar sper că în 2020, vom avea acest plan, 
aprobat în ianuarie şi eventual dacă mai sunt modificări putem vota ulterior. Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, domnule consilier. Doamna director.

Dna Ungureanu Mihaela - Director General DGASPC
Bună ziua! Ridicolul situaţiei, a fost generat de faptul că noi aveam o strategie locală 

pentru serviciile sociale, valabilă până în anul 2020 şi urmare a recomandărilor, colegilor de la 
Inspecţia Socială, lăsată în scris, în raportul pe care l-au întocmit în acest sens. Una din 
recomandări, aceasta era, să elaborăm o nouă strategie, cu un nou plan, conform noilor
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modificări aduse în acest sens de legislaţie, pentru că sunt nişte prevederi mai noi care 
reglementează modul în care întocmesc strategia locală de servicii, precum şi faptul că aceasta 
va avea nişte planuri anuale, precum şi perioda, 5 ani. Şi atunci, am procedat la modificarea 
strategiei noastre şi la întocmirea acestui plan, chiar dacă aveam una valabilă. Această 
modificare necesită consultări cu ONG-urile, 45 de zile de dezbatere, plus avizul prefecturii în 
acest sens. Este o procedură care a durat 4 luni, mai exact. Deci, nu se poate întâmpla şi nu se 
poate repeta, noi suntem chiar pregătiţi să intrăm din decembrie, practic, cu un nou plan. 
Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, doamna director. Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 22 voturi pentru, 2 abţineri şi 2 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost 

aprobat.
Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind constituirea 

Echipei Mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, la nivelul 
Sectorului 3”. Propuneri, obiecţiuni? Domnule consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan
Mulţumesc, doamna preşedinte. Discutăm aici de o echipă mobilă care apare în urma 

unor clarificări aduse de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, pentru a interveni atunci când 
situaţia este urgentă. Aş avea o întrebare totuşi, dacă există, dacă se are în vedere sau au existat 
acţiuni de informare preventivă, pentru că înainte să ajungi într-o situaţie urgentă, într-o situaţie 
critică, în care discutăm de o victimă, care este bătută, unde trebuiesc luate măsuri imediate de 
protecţie şi aşa mai departe, trebuie să prevenim, şi există facilităţi şi servicii şi consiliere, pe 
care Direcţia de Asistenţă Socială le poate oferi înainte să se ajungă acolo. Dar foarte multe, 
din potenţialele victime, nu ştiu că pot fi protejate, nu ştiu că există locuri unde pot să iasă din 
mediul respectiv, nu ştiu că pot să ceară ordine de protecţie prin care să elimine agresorul, 
întrebarea este, dacă există sau dacă aveţi în vedere acţiuni de informare amplă, la nivelul 
sectorului, pentru aceste protecţii şi facilităţi? Vă mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Doamna director.

Dna Ungnreanu Mihaela - Director General DGASPC
Există astfel de campanii de informare realizate, însă sunt situaţii cu care ne confruntăm. 

De multe ori, victimile sunt cele care agrează şi rămân în continuare lângă abuzator. Aceasta 
este o problemă pe care o întâlnim frecvent. Sunt campanii de informare şi aceste campanii se 
realizează în comunitate, periodic, însă mai mult decât atât, odată cu ultima reorganizare, avem 
o structură care se numeşte Centrul de Consiliere Psihologică. In cadrul acestui centru sau 
acestei structuri, a fost adăugată o nouă atribuţie şi aume, aceea de consiliere a victimelor, 
diferitelor forme de violenţă, nu numai consiliere acordată în cazul copiilor, ci şi pentru 
victimele cu diverse forme de violenţă. Deci, avem şi o componentă, în care se asigură atăt 
consiliere psihologică, cât şi informare, un serviciu specializat. Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim, doamna director. Domnule Primar.
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Dl. Primar al Sectoritliii 3 -  Robert Sorin Negoită
Bună ziua, tuturor. Asta ce spuneţi dumneavoastră să ştiţi că ţine de partea de educaţie. 

Să facem noi informare ca primărie, că nu este bine să-ţi baţi partenerul, fie el bărbat sau 
femeie. Dacă este nevoie o facem şi pe asta! Aţi zis de prevenţie? Chiar aş fi foarte curios să 
veniţi cu chestiuni concrete. Aşa, ca idee! Ar trebui ca noi să avem un serviciu care să prevadă, 
că s-ar putea ca cineva să-şi bată soţia, să intervenim la timp. Sau spuneţi dumneavoastră, ce 
anume am putea să facem pe prevenţie?

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

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan
Haideţi, să nu ducem în derizoriu, cred că am spus foarte clar. Discutăm de informare 

privind protecţia şi serviciile care sunt disponibile, pentru că foarte multe victime nu ştiu şi 
atunci mă gândesc, de exemplu, la ceva de genul, o campanie prin care bagi în poştă la fiecare 
apartament din sector, o informare şi foarte multe victime ar afla de drepturile lor legale, de 
serviciile care sunt disponibile şi aşa mai departe. La ceva de genul acesta mă gândesc, ca să 
prevenim violenţa domestică. Hai să fim serioşi!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Scuze! Acum am înţeles. De acord, să promovăm, practic să aducem la cunoştinţă faptul 

că noi putem să acordăm asistenţă celor care sunt abuzaţi. Credeam ca să prevenim violenţa. 
Intr-adevăr se poate, dar asta ţine în mare măsură de educaţie. Da, de acord, o idee foarte bună! 
Haideţi să ne gândim la o promovare eficientă. Aia cu pliantul, în cutia poştală, eu vă spun că, 
la mine, la bloc, era aşa o cutie pusă lângă...eu nu ştiu, probabil că aşa este pusă la fiecare bloc, 
eu nu am idee. La Piaţa Alba Iulia, aşa era o cutie pusă lângă cutia de la bloc şi scoteam un 
mănunchi de pliante din cutia poştală şi le aruncam direct în cutia respectivă, pentru reciclare, 
pentru că erau prea multe şi nu mai aveai timpul fizic să te uiţi pe toate pliantele acelea.

Deci, revin, haideţi să ne gândim la o promovare eficientă. Sunt convins, că putem 
contribui cu toţii pentru a găsi acele modalităţi eficiente de a promova. Cu asta sunt de acord!

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

DL Consilier Mălureanu Livin
Mulţumesc! Doar o completare. Avem şi bugetul aprobat pentru a face promovări pe 

diverse campanii în cadrul Sectorului 3. Deci, cu atât mai mult, cred că putem face asta.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Inliana
Alte propuneri, obiecţiuni! Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 22 voturi pentru, 2 abţineri şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a 

fost aprobat.
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Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare şi dotare 
cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, aprobaţi prin HCLS 3 nr. 
286/03.07.2018, cu modificările ulterioare”. Propuneri, obiecţiuni? Domnule consilier 
Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Mulţumesc! Am solicitat şi în comisie, să mi se pună la dispoziţie, inclusiv valorile 

acelor suplimentări. Avem cantităţile. Bine, acum înţeleg că o să mai fie un HCL şi aş vrea o 
confirmare că într-adevăr o să mai fie unul, în care o să fie şi valorile.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Evident toate valorile, şi mai mult decât atât, cei care sunteţi interesaţi primiţi toate 

detaliile, mai mult decât e afişat deja public, unde e afişat aproape tot. Dar cereţi documente, 
cereţi informări şi dacă vedeţi undeva şi consideraţi că este ceva în neregulă, spuneţi-o chiar 
în şedinţa de Consiliu, faceţi sesizarea necesară. Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Inliana
Mulţumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecţiuni! Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 23 voturi pentru şi 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire cale de 
comunicaţie peste obstacol natural şi accesibilizare circulaţie -  zona Nicolae Teclu””. 
Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abţinere şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea 
Anexelor nr. 19,22, 23 şi 27-29 la HCLS3 nr. 85/25.04.2016, modificate prin HCLS 3 nr. 
103/29.03.2017, HCLS3 nr. 86/23.02.2018, HCLS3 nr. 228/16.04.2019 şi actualizate prin 
HCLS3 nr. 258/24.04.2019, referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creşterea 
performanţei/eficienţei energetice la unele blocuri de locuinţe din Sectorul 3”. Propuneri, 
obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abţinere şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea 
Anexelor nr. 9 şi 21 la HCLS3 nr. 74/31.03.2016, modificate prin HCLS 3 nr. 73/23.02.2018, 
HCLS3 nr. 227/16.04.2019 şi actualizate prin HCLS3 nr. 257/24.04.2019, referitoare la 
indicatorii tehnico-economici privind creşterea performanţei/eficienţei energetice la unele 
blocuri de locuinţe din Sectorul 3”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 abţineri şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea 
Anexelor nr. 1, 23, 90 şi 103 la HCLS 3 nr. 219/30.05.2018, modificate prin HCLS 3 nr. 
229/16.04.2019 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creşterea
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performanţei/eficienţei energetice la un număr de 132 blocuri de locuinţe din Sectorul 3”. 
Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abţinere şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea 
Anexei la HCLS 3 nr. 226/16.04.2019 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind 
creşterea performanţei/eficienţei energetice la un bloc de locuinţe situat în Str. Sf. Vineri 
nr. 32, b l AS, Sector 3”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abţinere şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, „ Proiect de hotărâre privind atribuirea către 
Societatea AS3 -  Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Furnizare 
gudroneză şi autoutilitară cu p la t f o r m ă Propuneri, obiecţiuni? Domnule consilier 
Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu
După cum ştiţi, am mai tot discutat pe genul acesta de Hotărâri de Consiliu, am avut 

chiar şi în şedinţa trecută, o hotărâre prin care s-a atribuit către OPS achiziţionarea de vopsea, 
acum avem către Administrare Străzi. Din punctul meu de vedere rămân consegvent, mi se 
pare în neregulă modul acesta de a face achiziţii, prin urmare voi ataca la Prefect, în Contencios 
Administrativ şi voi face sesizare către ANAF, tocmai pentru a vedea o poziţie oficială din 
partea autorităţilor, dacă este sau nu ok, modul acesta de a face achiziţii şi atunci ne lămurim 
cu toţii dacă avem noi dreptate sau primăria are dreptate. Cred că este cel mai bun mod de a ne 
clarifica. Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită
Stimaţi colegi, chestia asta de formă, întotdeauna poate să existe o dezbatere, o discuţie, 

mai ales pe legea aceasta a achiziţiilor publice, care este în continuare proastă şi foarte proastă. 
Dar, stimaţi colegi, haideţi să ne ducem pe zona de fond, pe concret. Am făcut noi vreo 
achiziţie? Totul este transparent! Deci nu există instituţie publică în această ţară, mai 
transparentă decât Primăria Sector 3. Aţi observat vreodată, vreun derapaj, preţuri care sunt în 
afara pieţei?! Ba, mai mult decât atât, am reuşit şi reuşim în continuare să obţinem preţuri mai 
bune în această variantă, decât în varianta aia foarte complicată cu Legea achiziţiilor publice.

Revin, reuşim să ne descurcăm mai repede, mai eficient, mai ieftin în această formulă. 
Că dumneavoastră vreţi să faceţi un tam-tam acum pe partea de formă şi să o formalizaţi în 
felul acesta, este dreptul dumneavoastră. Dar, repet, noi chiar facem o treabă serioasă, cinstită, 
curată, eficientă.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumin, domnule Primar. Domnule consilier, Mălureanu.

D1. Consilier Mălureanu Livin
Nu este vorba de tam-tam, e vorba despre im precedent, practic dacă acest mod de a 

face achiziţii este ok. Ne putem trezi, că fiecare primărie din ţară, care nu afişează facturile pe 
site, să achiziţioneze bunuri şi utilaje. Tocmai asta zic, să vedem dacă această modalitate de a
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face achiziţii este normală sau nu? Şi atunci ne lămurim! Mi se pare că, totuşi trebuie să 
respectăm rigorile legii. Nu contează că este Primăria Sector 3 sau aită primărie. Ne lămurim 
şi vedem exact unde ne situăm. Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Există litera legii şi există spiritul legii. Scopul declarat al Legii achiziţiilor publice este 

tocmai să diminuăm fenomenul de corupţie şi similare. Că dumneavoastră, vreţi să faceţi un 
exerciţiu împotriva noastră, fiind corecţi, aşa cum şi dumneavoastră vedeţi că suntem corecţi, 
că suntem transparenţi, că facem o treabă cinstită, curată. Doar aşa, ca să fie un precedent 
pentru ţară, noi întotdeauna am fost bucuroşi şi consider o normalitate, atunci când suntem 
sprijiniţi, nu încurcaţi. Dacă dumneavoastră, ţineţi neapărat, să ne mai băgaţi nişte beţe în roate, 
să ne mai notificaţi la tot felul de instituţii, aşa cum ne-am obişnuit, tot felul de sesizări şi 
reclamaţii de la Prefectură până la Patriarhie şi la NASA, cred că ajung şi la NASA ceva 
reclamaţii, mergeţi pe drumul acesta, nu vă putem opri, oricum este dreptul dumneavoastră.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumin, domnule Primar. Domnule consilier, Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan
Domnule Primar, litera legii şi spiritul legii. Când găseşti o chichiţă prin care nu mai 

organizezi practic licitaţii, încâlci spiritul legii.

Dl Primar al Sectornlui 3 -  Robert Sorin Negoită
Organizăm, la societate!

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan
Pentru că spiritul legii, prin care cumperi, prin societate, nişte bunuri, ocolind ...

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
...aşa merge mai repede.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan
Asta spuneţi dumneavoastră. Este posibil să fie adevărat în unele cazuri, dar e clar că 

încălcaţi spiritul legii. Spiritul legii acolo este încălcat. E o chichiţă prin care reuşiţi să faceţi 
nişte achiziţii prin societăţi.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Inliana
Domnule consilier, Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocenţi u-Ioan
Eu vreau să nu trăim cu ideea ... Spiritul, nu spiritele. S-au încins spiritele!
Domnule Primar, haideţi... ştiţi că, Machiavelli spunea: „ponegreşte, ponegreşte!” sau 

mă rog, a fost alt termen, că tot se prinde ceva! Nu mai repetaţi, cu obstinenţă, transparenţă,
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transparenţă, preţuri mici, preţuri mici, pentru că vă aduc aminte, aici, dumneavoastră, în unele 
sesizări, referitoare la standardele de cost, argumentate sau puse aici pe tapet, aţi oprit anumite 
proiecte şi le-aţi dat înapoi. Deci, este posibil să fie! Nu am avut tot timpul cele mai mici costuri 
şi le-am sesizat aici, v-aţi dat seama că aşa este, le-aţi dat înapoi şi s-au refăcut. Dacă nu am fi 
fost aici, cât de cât, cât am putut, în măsura în care am putut, atenţi la anumite lucruri, ar fi 
scăpat, cu preţuri mai mari, nu mai mici cum spuneţi şi au fost dovezi aduse aici, nu reţin acum, 
pentru că nu am fost pregătit pentru subiect. Dar sunt cazuri concrete, de care ne amintim cu 
toţii.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Am o memorie foarte bună! Fix, pe asta nu mi-o amintesc, dar am convigerea că, data 

viitoare, dumneavoastră veniţi şi ne spuneţi acele preţuri mari, pe care dumneavoastră le-aţi 
depistat şi le-am dat înapoi. Este adevărat că, în anumite situaţii, studiile de fezabilitate, că în 
general cei care întocmesc studii de fezabilitate, le fac foarte umflate, ca să fie acoperitor, să 
se asigure ei că nu este o problemă ulterior în execuţie şi pe zona aceasta, intr-adevăr că le-am 
dat înapoi şi le-am spus că nu putem fi de acord cu aşa ceva. Haideţi să ne ducem într-o zonă, 
să fie maxim rezonabilă. Iar ăsta nu este tam-tam, este o realitate, suntem cea mai transparentă 
administraţie publică din România. Cea mai transparentă! Este o realitate, nu este nici un fel 
de tam-tam! A, că o spunem?! Da, este un adevăr!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumin, domnule Primar. Alte propuneri, obiecţiuni! Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 19 voturi pentru, 5 împotrivă şi 2 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii 
Algorithm Residential S3 SRL”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentrul anul financiar 2019 al societăţii 
Administrare Active Sector 3 SRL”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abţineri şi 2 consilieri care nu a votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 
solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea 
expresă a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în vederea încheierii Acordului de 
parteneriat cu Agenţia pentru Agenda Digitală a României”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. 
Votaţi, vă rog!

Cu 23 voturi pentru şi 3 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III  -  2019”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. 
Votaţi, vă rog!
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Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abţineri şi 2 consilieri care nu a votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 
modificarea HCLS3 nr, 462/24.09.2019, referitoare la Contractul de credit nr. 
RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S. A ”. Propuneri, 
obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă şi 5 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 

modificarea HCLS 3 nr.463/24.09.2019, referitoare la Contractul de credit pentru investiţii 
nr.0119/2018/69755/19.04.2018, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.”. Propuneri, obiecţiuni? 
Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă 
rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă şi 6 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 6 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 

modificarea Anexei la HCLS 3 nr.497/31.10.2017, referitoare la statul de funcţii al Direcţiei 
de Evidenţă a Persoanelor Sector 3”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 abţinere şi 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 7 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 
atribuirea către societatea OPS3 -  Ordine şi Proiecţie S3 SRL a contractului având ca obiect 
„Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de invăţământ aflate în 
administrarea Consiliului Local Sector 3””. Propuneri, obiecţiuni? Doamna consilier 
Păunică.

Dna consilier Păunică Adriana
Mulţumesc, doamna preşedintă. Am de făcut un amendament la acest punct şi anume: 

se va înlocui sintagma „ teren de tenis ” cu „ teren de tenis/sport ”. Mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumin, doamna consilier. Domnul consilier Mălureanu. Acelaşi lucru. în regulă!
Vă supun spre aprobare amendamentul doamnei consilier. Votaţi, vă rog!
Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă şi 3 consilieri care nu a votat, amendamentul doamnei 

consilier a fost aprobat.
Vă supun spre aprobare punctul suplimentar împreună cu amendamentul. Propuneri, 

obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 20 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abţineri şi 1 consilier care nu au votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 8 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 

atribuirea către societatea Algorithm Residenţial S3 SRL a contractului având ca obiect 
„Lucrări instalare delimitatoare metalice””. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 împotrivă şi 5 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
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Trecem la punctul 9 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 
atribuirea către societatea SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL a contractului având ca 
obiect “Furnizare autovehicule tip a u to u tilita re Propuneri, obiecţiuni? Domnule consilier, 
Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Mulţumesc! Atât pentru punctul 9, cât şi pentru punctul 10, am solicitat să mi se pună 

la dispoziţie registrul mijloacelor fixe. Tot văd că vindem şi vreau să mă lămuresc ce mai există 
în patrimoniul acestor societăţi.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
S-a consemnat. Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abţineri şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 10 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 

atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect 
„Furnizare autovehicule tip autoutilitare, utilaje si unelte“”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. 
Votaţi, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abţineri şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 
atribuirea către societatea AS 3 Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect 
„Furnizare de unelte, materiale si echipamente pentru lucrări/mentenanţă sisteme de 
irigaţii, reabilitare şi intreţinere spaţii verzi“M. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă şi 5 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 12 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea prelungirii duratei de execuţie a contractului de lucrări nr. 255362/19.11.2018 
încheiat cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL având ca obiect „Modernizare şi 
reabilitare parc Pantelimon””. Propuneri, obiecţiuni? Domnule consilier, Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Eu o întrebare aş avea. Ce anume a determinat, prelungirea cu atât, a acestei lucrări 

pentru care ne pregăteam în primăvară să facem deja şi promovarea, astfel încât să mergem să 
facem baie în ştrand, în vara care tocmai a trecut? Adică, ce s-a întâmplat acolo? Ce tip de 
greutăţi am întâmpinat? Vremea a fost foarte bună, nu a plouat. Acum a început să plouă.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Stimaţi colegi, e adevărat că din iunie încoace, vremea a fost mai favorabilă cu noi, dar 

amintiţi-vă că astă primăvară, aprilie, mai, chiar şi iunie, cu toate că era târziu, ne-a plouat ca 
la tropice, adică, aproape că nu era zi de la Dumnezeu să nu ne plouă. Este adevărat că acest 
termen era pentru partea exterioară a parcului. Noi acum, discutăm de proiectul integral, cu 
complexul acvatic cu tot, unde este un proiect semnificativ şi sper din suflet, să reuşim să ne 
mobilizăm, să-l finalizăm în 6 luni de zile. Ar fi un obiectiv care nu există în Bucureşti.
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumin, domnule Primar. Alte propuneri, obiecţiuni! Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abţineri şi 1 consilier care nu au votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 13 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 

acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 - 
Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării instalaţiei de sortare a deşeurilor 
municipale, aflată în patrimoniul societăţii”. Propuneri, obiecţiuni? Domnule consilier, 
Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocenţiu-Ioan
Am vorbit cu domnul Niţu, mi-a explicat, dar consider că tot aşa este, o modalitate de 

a capitaliza societatea, pentru că nu mai putem face altfel, prin această vânzare către Direcţia 
de Salubritate a primăriei. Iară consider că suntem aşa pe lângă şi pe lângă spiritul legii de care 
vorbeaţi. Poate că în literă suntem, dar suntem cu siguranţă pe lângă spiritul legii.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
S-a consemnat. Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 16 voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abţineri şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 14 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind 

acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 -  

Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL pentru achiziţionarea unor servicii de proiectare, 
execuţie, experimente şi punere în funcţiune a unei instalaţii pilot de cracare termică lentă”. 
Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abţineri şi 1 consilier care nu au votat, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, „întrebări/interpelări/informâri 
consilieri”. Domnule consilier, Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocentiu-loan
Eu aş vrea să vă întreb, domnule Primar, dacă nu aţi mai găsit în altă parte spaţiu să 

închiriaţi, decât la o societate, pentru partidul pe care înţeleg că urmează sau l-aţi înfiinţat, 
decât la Active Sector 3? Aţi închiriat un spaţiu mic, pentru un partid mic, cu o chirie mică. 
Nu dumneavoastră veţi fi noul preşedinte al Partidului Aliaţa Sector 3, care a închiriat de la 
Active Sector 3? Dar totuşi, văd că sunt spaţii mici, chirii mici, partid mic. Era un refren: 
„Negoi{ă, nici nu ştii, cât de mic începi să fii!”

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

D1. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Nu m-am dat mare ca alţii, eu sunt mic, simt în banca mea, nu sunt aşa de umflat ca 

alţii, ajung la guvernare acum şi începe să se umfle pielea pe ei. Nu, nu este cazul. Noi mici 
am fost. Am fost mititei în banca noastră, ne facem treaba aşa cum putem noi.

Pot şi eu să am o întrebare? De ce mă întrebaţi pe mine subiectul ăsta? A, mă întrebaţi 
dacă s-ar putea ca în viitor să fiu eu preşedinte la vreun partid, la ceva? Sincer, nu mi-am
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propus şi să citesc viitorul, abilitatea asta mi-a scăpat. Am multe abilităţi, dat asta mi-a scăpat. 
Nici măcar nu am încercat. Aşa că încercaţi la alte persoane. Nu e cazul cu mine.

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

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Mulţumesc! Am câteva întrebări şi solicitări de informaţii.
Pe Brăţării, am văzut că se lucrează, e un munte acolo de pământ. Ce anume se face 

acolo? Parc? Dacă ar fi parc, este destul de abrupt aşa, urcarea pe el. Poate este acel derdeluş, 
care l-au mutat acum la Brăţării, de Ia Pantelimon.

Apoi, aş dori să primesc din partea direcţiilor din primărie, autorizaţiile în baza cărora 
se fac lucrările pe Aleea Feteşti, se fac nişte lucrări acolo prin curţile blocurilor.

De asemenea, încă nu am primit media planul pentru investiţiile care au fost făcute şi 
care vor urma să fie făcute pe partea asta de comunicare. Trebuia să-l primesc, dar încă nu 1- 
am primit, a trecut deja o lună de zile, speram să-l primesc până acum.

Mai departe, am discutat cred că în şedinţa trecută sau oricum destul de recent, despre 
Grădiniţa nr. 231, corp B, poate vă aduceţi aminte de acea alee care este foarte îngustă, deja a 
început acum grădiniţa...

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
196 este aceasta! Lângă Şcoala Federico Garcia Lorca!

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Pe str. Cozla nr. 1! Şi îmi spun cetăţenii de acolo, că şi pe stradă s-au făcut nişte lucrări, 

şi deja e destul de greu de circulat acolo. Avem copii mici!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Pentru că cei de la Apa Nova, care ne-au dat aviz într-o formă, noi am executat lucrarea, 

nu noi, un subcontractuor, pe Legea achiziţiilor publice, asta proastă, în care câştigă ală care 
dă preţul cel mai mic şi după, stai doi ani de zile după el, că nu ai ce să faci. După ce au executat 
lucrarea, cu aviz pe autorizaţie de la Apa Nova, la racordare nu au mai fost de acord cu el, cu 
traseu, cu nimic. Şi ne tot luptăm cu ei, că nu vor să ne lase să ne branşăm, adică să mutăm 
reţeaua, ca să putem să facem sala de sport la Şcoala Federico Garcia Lorca. Au modificat 
legea de ceva ani încoace, au dus-o în penal. Noi dacă face racordul fără avizul lor, este 
infracţiune.

Să sperăm că îmi promite domnul director, că până marţi cel târziu facem branşamentul 
şi atunci reparăm tot. Iar trotuarul acela, chiar nu ai ce să-i faci în dreptul grădiniţei, că este 
grădiniţa până în gard şi gardul este în stradă.

Dar mergem împreună acolo, domnule consilier, că am mai fost şi la terasă în parc. 
Mergem acolo şi-mi arătaţi dumneavoastră, că poate dumneavoastră, eu am ochelari dar nu-i 
port, poate vedeţi mai bine decât mine şi decidem împreună pe unde să-I facem, că nu ai pe 
unde.
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Deci repet, mergeţi înapoi acolo, eu am fost de atâtea ori şi am încercat să fac. Ştiu că 
este într-adevăr o necesitate, dar nu ai unde. Nu din cauza curţii, din cauza clădirii grădiniţei. 
Mai mergeţi, că este posibil să fi primit o sesizare fără să fi mers acolo. încercaţi exerciţiul 
acesta, mergeţi şi verificaţi să vedeţi că nu ne permite clădirea.

Dl. Petrut Teodor
Dacă-mi permiteţi, locuiesc vis-â-vis de grădiniţă, am fiul la Şcoala Federico Garcia 

Lorca, fiica mea este şi ea la grădiniţă. Este un pericol public acea lucrare, a rămas practic de 
o lună de zile, iar în legătură cu aleea de pietoni, care nu are mai mult de 30-40 de cm, jumătate 
de metru maxim.

Propunerea mea, ca cetăţean al Sectorului 3 şi ca tată a doi copii, dacă aţi putea totuşi 
la gard să-l mutaţi înăuntru, jumătate de metru, un metru. Ştiu că s-a mai făcut la alte şcoli şi 
grădiniţe din sector, pentru că ar fi loc în curtea grădiniţei să se facă o astfel de lucrare.

DL Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
O jumătate de metru, posibil să fie.

DL Petrut Teodor
Dacă s-ar putea? Pentru că s-a putut la Şcoala nr. 195, la 231, corpul A. Este rugămintea 

mea ca tată şi ca cetăţean al Sectorului 3 şi locuitor în zonă. Vă mulţumesc!

D1. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Cu mare drag!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu
Şi o ultimă întrebare, dacă cumva s-a retrocedat sau există în viitorul apropiat 

posibilitatea asta, Parcul Titanii, acela de lângă policlinică, dacă ştiţi ceva sau aveţi cunoştinţă 
că urmează să fie retrocedat sau a fost retrocedat?

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Nu! Nici măcar nu ştiu vreo discuţie în acest sens! Doamne fereşte! Că pe lumea asta, 

la ce putere au ticăloşii, nu trebuie să ne mai surprindă nimic. Dar vă spun sincer, eu nu ştiu 
despre o discuţie în sensul acesta!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan
Acolo există un teatru de vară care s-a demolat. A făcut primăria lucrarea asta sau ce s- 

a făcut acolo? Este o lucrare pe care o faceţi dumneavoastră?

DL Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
îl demolăm.
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Ca să faceţi ce?
Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Parc.
DL Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorim Negoită

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Doamna consilier, Gutium.

Dna consilier Gutium Narcisa Veronica
Voiam şi eu să semnalizez o problemă, tot de la cetăţeni provine.
Cei care locuiesc în aceste case, care au fost pe lista aceea cu majorarea impozitului, ar 

trebuit să-şi refacă faţadele. Au zis că nu prea reuşesc să stabilească documentele necesare, că 
sunt plimbaţi aşa, nu ştiu cum să procedeze ca să-şi facă dosarele respective, să poată începe 
lucrările şi voiau să afle cum se procedează de fapt. De exemplu, în zona Romulus, zonele 
acestea cu case vechi.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectornlni 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Doamna consilier, cu mare drag! Noi, jos aici la registratură, avem pliante pentru 

autorizare, vă punem la dispoziţie câte pliante doriţi dumneavoastră, pe care le puteţi înmâna 
tocmai spre informare ca să ştie exact ce au de făcut.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Alte întrebări? Nu mai sunt. Ii dau cuvântul domnului Petruţ Teodor.

Dl. Petrut Teodor
Am discutat deja. Vă mulţumesc!

Dna Preşedinte de şedinţă Vădnva Iuliana
îi dau cuvântul domnului Petre Stelian. Nu este?
A  _

Ii dau cuvântul domnului Vişan Dragoş.

DL Visan Dragos
Bună seara! Domnule Primar, stimaţi domni şi doamne consilieri. Sunt un locatar de la 

un bloc cu 5 scări, 220 de apartamente. Este pe Gura lalomiţei. Permiteţi-mi să vorbesc chiar 
mai sus dacă se poate, să cuprind cu vederea pe toţi!

Vreau să vă spun că a început să se taie masiv masa verde din spatele blocului meu. Dar 
în primul rând, să ridic o problemă. Administratorul blocului şi doamna preşedinte, nu fac 
demersuri, să se facă şi o trecere de pietoni spre Şcoala nr. 116, ţinând cont că trecerea de 
pietoni e impracticabilă la bloc, puţin mai jos fiind rable parcate tot timpul acolo. Niciun elev 
nu poate să traverseze de la Şcoala nr. 116, de la o şcoală mare şi de la Grădiniţa nr. 68, unde 
este în grupa mare şi băiatul meu. Soţia se duce de dimineaţă de la 07:30-08:00 şi cu fiica mea.
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Mereu sunt multe maşini, un taxi dacă trece pe acolo, imediat din blocul nostru, este ca şi cum 
ar trebui să zbori pe partea cealaltă.

S-au făcut multe parcări, inclusiv s-a ridicat în faţa scării 5 unde mă aflu eu, un bloc cu 
4 etaje. Nu ştiu de ce. Pentru că eu când am venit vedeam răsăritul şi era foarte frumos. Dar s- 
a ridicat, deşi regimul zonei până anul trecut, era de parter şi un etaj. Solicităm noi, locatarii, 
dacă domnul administrator al blocului şi doamna preşedinte, discutând chiar pe 1 octombrie, 
când s-au tăiat abuziv nişte copaci, cu domnul Mălureanu, nu vine în întâmpinarea doleanţelor 
noastre şi s-a intensificat foarte mult traficul în ultimii 2 ani pe această stradă, vrem neapărat 
o trecere de pietoni. Doamna preşedinte a zis că este de acord, chiar la scara 1, pentru că de 
acolo începe aleea pe lângă şcoală, alee pietonală. Eu sunt de acord cu alei pietonale, unde sunt 
străzi mai mari, pe Jean Steriadi, chiar şi pe alei între blocuri, cum am văzut chiar în zona 
Pallady şi întotdeauna ne trezim cu alte, alte trotuare din bitum care sunt foarte practicabile. 
Am făcut şi o petiţie pe internet legat de lucrul acesta şi s-au strâns foarte mulţi nemulţumiţi.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Trotuare de bitum?

Dl. Vişan Dragos
Da, aceste trotuare obişnuite, din jurul blocurilor. De multe ori se schimbă şi se pun 

pavele. Suntem îngrijoraţi, că iată se înaintează, de la biserica de lemn, care este un fel de mic 
centru al cartierului nostru, pe Aleea Feteşti, gata se ajunge şi pe la blocurile 4, 5, 6, 7, 8 al 
meu, 9, 10. Deci, o să vină pavelele până în geamuri aproape, pentru că aşa aţi făcut domnule 
Primar, cam de la Jean Steriadi, peste tot şi străduţe paralele cu Pallady. Nu este regim de 
bulevard, nu avem nevoie. Există o lege că se fac, nu trebuie distrusă vegetaţia, decât în 
proporţie de 10%, la blocuri, când se fac astfel de alei pietonale.

Este art. 18, alin. (7) din Legea 24/2007, modificată prin Legea 47/2012, „se pot 
amplasa pe un spaţiu verde: alei pietonale, dar numai in baza unei documentaţii de urganism ” 
şi în totdeauna întrebăm de ce taie şi de ce vin acolo? Oamenii se trezesc în ultimul ceas şi 
asistă la distrugerea acestor grădini în proporţie chiar de 50% şi chiar mai mult. „ Şi cu obligaţia 
ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a 
spaţiului verde Eu sunt foarte îngrijorat de această înaintare a pavării excesive. Ştim că aveţi 
o fabrică de pavele, ştim că poate este spre binele locuitorilor, dar ar trebuie să se facă mai 
puţin. Adică de la bulevard, pe străzi, artere centrale, exact ca într-un organism, al unui om, 
avem aorte, avem vene cave, dar nu ne ducem până în capilare. Adică, nici nu vreau să fiu pus 
în situaţia, la un moment dat, copii mei să se întrebe: unde mai este verdeaţa tată? Unde a 
dispărut? Ne lăudăm că este un cartier verde.

Aţi început chiar în zona mea să puneţi numai pavele peste tot, dar numărul lor parcă 
nu creşte. Chiar vă întreb, de ce faceţi lucrul acesta? Chiar acum două zile, vedeţi, pe 1 
octombrie, a fost tăiat acesta (un copac). Ne-am pus în faţa copacului acesta. Ăsta a căzut, 
celălalt de acolo a căzut. Toţi pomii. Nu ştiu ce vreţi să faceţi. Parcări în spatele blocului meu? 
Eu nu înţeleg! Sau vreţi să veniţi cu alee pietonală? Pe aleile astea, Buhuşi, care sunt între 5 
blocuri, vreţi să le faceţi pe toate, alei pietonale, pavate? De ce domnule Primar? Aici sunt 
copaci verzi, de ce îi toaletaţi în halul acesta? îi tăiaţi pe la jumătate! Dar, haideţi să mergeţi 
cu mine să vedeţi că este plină curtea blocului meu, la 5 scări, cu astfel de copaci. Eu mi-am 
făcut bătături, adunând unde aveam un brad argintiu, gata să fie rupt, pentru că oamenii 
dumneavoastră nu mai intră. Maşinile care şi feliază copaci mari, gata, gata să distrugă şi nucul
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de acolo, deşi este considerat monument al naturii. Ce boală au unii administratori de bloc, cu 
corcoduşii? Că şi şeful echipei a spus că, corcoduşii fac mizerie. Dar nu sunt copaci şi ei? Au 
vrut şi pe cei de la blocul 9 să-i taie şi au ieşit oamenii la fereastră şi au spus: nu am cerut noi 
aşa ceva! Şi ce am mai aflat, că tot administratorul şi preşedintele blocului, dă vina pe locatari 
şi spune că noi îi chemăm. Dar chiar doamna de lângă lift, de la parter, a solicitat, pentru că 
intr-adevăr îi intra odată un corcoduş în casă şi acum vreo 6 ani s-a întâmplat. Şi cheamă în 
continuu, în postie, să mai toaleteze, să mai taie alţi copaci, îi lasă pe la jumătate, trunchiuri 
întregi. Veniţi să vedeţi câte trunchiuri sunt în grădina blocului meu! Şi am observat, peste tot, 
te încruceşti, pur şi simplu. Nu aveţi grijă deloc!

Am încheiat. Vă mulţumesc, foarte mult şi vă rog să-mi răspundă în primul rând cu 
aleile pietonale. De ce distruge trotuarul de bitum şi face alei pietonale, domnul Primar, aşa în 
prostie?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Nimeni în şedinţa aceasta de Consiliu nu a vorbit cât dânsul. Haideţi să fim serioşi! Aţi 

venit să-mi arătaţi un număr de maşină, al maşinii noastre, al primăriei, care vine să toaleteze! 
Doamne fereşte! De parcă noi nu ştim că avem maşini care toaletează.

Dl. Visan DraggŞ
Este de pe 1 octombrie!

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Cred că puţină decenţă şi puţin bun simţ, avem o datorie fiecare dintre noi! Aţi vorbit o 

grămadă, nu v-a întrerupt nimeni.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Va rog frumos, să încetaţi, că altfel vă dăm afară din sală!

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Cred că nu trebuie să lăsăm, ca în Consiliu şi în şedinţa noastră de Consiliu lucrurile să 

degenereze aşa. Aici ne ascultăm unii pe alţii, nu intrăm unii peste alţii, strigăm unii la alţii! 
Vă rog frumos! Aţi vorbit cât aţi vrut. In opinia mea, mult prea mult.

Revin, aţi avut un discurs cu maximă rea credinţă, nici nu vreau să comentez nimic, 
doar că tot ce aţi spus dumneavoastră este la fel de adevărat, cum este adevărat că avem fabrică 
de pavele. Ştiţi dumneavoastră că avem fabrică de pavele? Că mai bârfesc unii la colţ de stradă, 
în speranţa că sunt minciuni care pot să mai prindă la unii neinformaţi, asta ştim. Dar să poţi 
veni cu astfel de minciuni, cu astfel de afirmaţii în Consiliul Local, repet, consider că nivelul 
s-a dus mult prea jos, este fără răspuns.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Dacă nu încetaţi vă dăm afară din sală! Vă rog frumos să încetaţi!
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Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Stimate domn, puteţi să spuneţi adresa unde este fabrica noastră de pavele? Că este în 

Bucureşti sau în afara Bucureşti-ului, măcar judeţul. Atunci aţi venit aici să spuneţi numai 
neadevăruri, numai neadevăruri, nu meritaţi nici un fel de răspuns, altceva în afară de ce am 
spus deja!

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
îi dau cuvântul domnului Georgescu Dan.

Dl. Georgescn Dan
Neinteligibil
Oamenii sunt cei 230 de proprietari ai blocului, dacă nu sunt 230, să zic 210. Sunt foarte 

nemulţumiţi de aceste lucrări efectuate. Ce se întâmplă? Mie, primul, îmi curge apă în casă de 
la terasă, am vorbit, am făcut reclamaţii la primărie, nu s-a rezolvat nici până acum. Mie îmi 
curge apă în casă de la terasă. Doamna Iuliana, care îmi este vecină şi am fost colegi de mici, 
are geamul spart, nici acum nu i s-a schimbat geamul. Pe holuri, geamuri dereglate, geamuri 
care nu închid bine, geamuri sparte, uşile, intră apă pe sub prag, la ploi. în subsol, ce să mai 
zic, mizerie. Circuitele de la contoarele RADET-ului, în urma placării, sunt smulse, aşa le-au 
lăsat domnii muncitori. Am ţinut tot timpul legătura cu domnul Deleanu, că vreau să vă las un 
dosar plin cu reclamaţii şi cu procese verbale, încheiate şi de o parte şi de alta, cu domnul 
Augustin, tot timpul ne-au fentat. O să-mi închid pledoaria lăsându-vă acest dosar cu 
reclamaţii, cu rugămintea, în limita timpului dumneavoastră disponibil, să faceţi totuşi o vizită 
şi la blocul nostru. Asta am rugămintea la dumneavoastră şi asta este şi dorinţa oamenilor care 
locuiesc în blocul cu pricina, menţionat. Am închis. Vă mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoiţă
Stimate domn, sunteţi preşedinte acolo?

Dl. Georgescn Dan
Administrator.

Dl. Primar al Sectorului 3 -  Robert Sorin Negoită
Problema tocmai a fost rezolvată, domnul consilier va veni acolo.

Dl. Georgescu Dan
Eu vă aştept şi pe dumneavoastră!

DI. Primar al Sectornlni 3 -  Robert Sorin Negoită
Evident că am să vin. Este, într-adevăr, o problemă gravă. Revenim la legea foarte 

proastă a achiziţiilor publice. într-adevăr avem mari probleme cu firma asta. Sunt în penalităţi. 
Le-aţi dat deja notificare de reziliere de contract? E o problemă. Că este o problemă şi 
încercăm să găsim soluţii, în sensul că, în momentul în care reziliem contractul cu nişte ticăloşi 
din ăştia, că suntem în situaţia să reziliem contractul cu ei, trebuie să pornim o altă procedură 
de achiziţii publice, care este posibil să dureze un an, în variantă optimistă. în această perioadă
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nu mai lucrează nimeni pe bloc. In aceeaşi măsură, analizăm posibilitatea ca după ce-i dăm pe 
ticăloşi afară, să le atribuim direct unor societăţi de ale noastre, care să continue lucrările, să 
le finalizeze. Sunt mult mai supărat decât dumneavoastră pe tema asta, că am muncit ca nişte 
sclavi pe aici, să facem proiecte, să întocmim documentaţii, să le aprobăm, să semnăm 
contracte de finanţare, apoi să facem licitaţie şi să semnăm cu toate furcile caudine şi cu toate 
piedicile din lumea asta, cu contestaţii şi nenorociri, ca să semnăm contract după aceea şi să 
dăm peste nişte ticăloşi din ăştia, care-şi bat joc de munca noastră. Am eu ac de cojocul lor! Li 
se trage de aici! Credeţi-mă că au toate notificările necesare care să-i pună la muncă dacă sunt 
în stare. Dar, stimaţi colegi, unii nu sunt în stare, putem să-i motivăm noi şi cu biciul şi cu 
morcovul, cât am putea noi, nu sunt în stare, atâta le poate pielea şi “La revedere”. Dacă este 
cazul ăsta, credeţi-mă că reziliem contractul, trebuie să-şi recupereze schelele şi băgăm 
societăţile noastre, probabil de a doua zi. Problema este că vine vremea proastă, adică nu 
aşteptăm primăvara. Credeţi-mă că nu am greşit noi, ca instituţie, şi o spun cu responsabilitate, 
noi nu am greşit cu nimic. Am făcut fix aceleaşi proceduri şi aceleaşi contracte ca şi cu 
celelalte, unde lucrurile s-au desfăşurat în zona rezonabilului. Ăştia sunt ticăloşi maxim, de 
aceea au şi notificare de reziliere din partea noastră. Eu îmi cer scuze pentru disconfortul creat 
din cauza lor, repet, că este vina lor, de ticăloşi, şi or să plătească pentru asta cu vârf şi îndesat, 
vă asigur treaba asta, şi chiar o să fie public tot ce vor plăti ei, că vor plăti scump tot deranjul 
şi disconfortul pe care ni l-au creat.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Declar şedinţa închisă. O zi bună în continuare!

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

Proposal Name:
Aprobarea suplimentarii ordinii de zi

Yes ( Vote: 20)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Hontaru Vaierica 
Paunica Adriana 
Petrescu EJena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No { Vote: 2 )
Malureanu Liviu Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 3 )
Ene Stelian Bogdan Fatu Adrian Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting { Total: 1 )
lacob Cezar

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

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

11/1/2019 10:07:04 AM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name:
Aprobarea ordinii de zi cu suplimentarea

Yes ( Vote: 23 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No (VoterO)

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 3 )
Fatu Adrian

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

Moldoveanu Lucian Ionel

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

Voinea Inocentiu loan

11/1/201910:07:51 AM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name;
Aprobarea P.V din data de 15.10.2019 

Yes (Vote: 26)
Dobre Alexandru 
Fatu Adrian 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vaslliu Mariana

No { Vote: 0 )

Abstain ( Vote; 0 )

No-Voting ( Total: 0 )

Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Fleancu Florin 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana 
Voinea Inocentiu loan

11/1/2019 10:08:42 AM Page 1 of 1



Nam e List

Proposal Name;
Punctul 2

Yes (Vote: 22)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Ene SteJian Bogdan Fleancu Florin
Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica Marineata Marcel
Marinescu Ionela Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana
Pelinaru Cornel Petrescu Cristian Petrescu Elena
Popescu Romeo Radu Constantin Sima EJena Daniela
Tudor Elena Văduvă iuliana Vasiliu Mariana
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1 ) 
Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 3 ) 
Fatu Adrian lacob Cezar Voinea Inocentiu loan

11/1/2019 10:14:50 AM Page 1 of 1



Name List

Yes (Vote: 26)
Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana 
Voinea Inocentiu loan

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 0 )

Proposal Name:
Punctul 3

Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Fleancu Florin 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru 
Fatu Adrian 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

11/1/2019 10:15:10 AM Page 1 of 1



Name List

Yes { Vote: 22 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 2 )
Sima Elena Daniela

No-Voting ( Total: 2 )
Fatu Adrian

Proposal Name:
Punctul 4

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Tudor Elena

Văduvă Iuliana 

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Vasiliu Mariana

11/1/2019 10:15:24 AM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name:
Punctul 5

Yes (Vote: 22)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Ene Stelian Bogdan Fleancu Florin
Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica lacob Cezar
Malureanu Liviu Marineata Marcel Marinescu ionela
Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana Pelinaru Cornel
Petrescu Cristian Petrescu Elena Popescu Romeo
Radu Constantin Tudor Elena Vasiliu Mariana
Voicu Alin lonut 

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 2 )
Sima Elena Daniela Văduvă Iuliana

No-Voting ( Total: 2 )
Fatu Adrian Voinea Inocentiu loan

11/1/2019 10:15:37 AM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name:
Punctul 6

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

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 3 )
Fatu Adrian

Voicu Alin lonut 

Moldoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan

11/1/2019 10:15:48 AM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name: 
Punctul 7

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

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1)
Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 2 )
Fatu Adrian

Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

Văduvă Iuliana

11/1/2019 10:16:00 AM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name: 
Punctul 8

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

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1 )
Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 2 )
Fatu Adrian

Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

Văduvă Iuliana

11/1/2019 10:16:10 AM Page 1 of 1



Name List

Yes {Vote: 22)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Proposal Name:
Punctul 9

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Hontaru Valerica 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Abstain ( Vote: 2 )
Malureanu Liviu Voinea Inocentiu loan

No-Voting ( Total: 2 )
Fatu Adrian Marinescu ionela

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
lacob Cezar 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

■o
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Name List

Proposal Name: 
Punctul 10

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

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1) 
Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 2 )
Fatu Adrian

Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

Văduvă Iuliana

11/1/201910:21:03 AM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name: 
Punctul 11

Yes (Vote: 23)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Ene Stelian Bogdan Fleancu Florin
Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica lacob Cezar
Marineata Mareei Marinescu Ionela Moldoveanu Lucian Ionel
Paunica Adriana Pelinaru Cornel Petrescu Cristian
Petrescu Elena Popescu Romeo Radu Constantin
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1 ) 
Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2 )  
Fatu Adrian

Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

Văduvă Iuliana

11/1/2019 10:21:15 AM Page 1 of 1



Name List

Yes (Vote: 19)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 5 )
Ene Stelian Bogdan 
Moldoveanu Lucian Ionel

Abstain ( Vote: 2 )
Fatu Adrian

No-Voting ( Total: 0 )

Proposal Name:
Punctul 12

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

lacob Cezar 
Voinea Inocentiu loan

Gutium Narcisa-Veronica

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Malureanu Liviu
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Name List

Proposal Name: 
Punctul 13

Yes (Vote: 18)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No (Vote: 3 )
Ene Stelian Bogdan Fatu Adrian Voinea Inocentiu loan

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

lacob Cezar Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 1 )
Petrescu Cristian
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Name List

Yes (Vote: 19)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No (Vote: 2 )
Fatu Adrian

Abstain ( Vote: 3 )
Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting ( Total: 2 )
Ene Stelian Bogdan

Proposal Name:
Punctul 14

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Voinea Inocentiu loan

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Moldoveanu Lucian Ionel
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Name List

Proposal Name:
Punctul suplimentar 1

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

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 3 )
Fatu Adrian

Voicu Alin lonut 

Moldoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan
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Name List

Yes (Vote: 18)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Marineata Mareei 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Văduvă iuliana

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 5 )
Ene Stelian Bogdan 
lacob Cezar

No-Voting ( Total: 2 )
Moldoveanu Lucian Ionel

Proposal Name:
Punctul suplimentar 2

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Fatu Adrian 
Malureanu Liviu

Radu Constantin

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Gutium Narcisa-Veronica
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Name tis t

Yes (Vote: 19)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No (Vote: 2 )
lacob Cezar

Abstain ( Vote: 5 )
Ene Stelian Bogdan 
Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 0 )

Proposal Name:
Punctul suplimentar 3

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Voinea Inocentiu loan 

Fatu Adrian
Moldoveanu Lucian Ionel

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Gutium Narcisa-Veronica
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Name List

Yes (Vote: 19)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No (Vote: 2 )
lacob Cezar

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

No-Voting (Total: 1 )
Malureanu Liviu

Proposal Name:
Punctul suplimentar 4

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Gutium Narcisa-Veronica
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Name List

Proposal Name:
Punctul suplimentar 5

Yes ( Vote: 19)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerica
Marineata Marcel Marinescu Ionela Paunica Adriana
Pelinaru Cornel Petrescu Cristian Petrescu Elena
Popescu Romeo Radu Constantin Sima Elena Daniela
Tudor Elena Văduvă Iuliana Vasiliu Mariana
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 6 )
Ene Stelian Bogdan Fatu Adrian Gutium Narcisa-Veronica
lacob Cezar Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 0 )
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Name List

Proposal Name:
Punctul suplimentar 6

Yes {Vote: 20)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Ene Stelian Bogdan Fleancu Florin
Hontaru Valerica Marineata Marcel Marinescu Ionela
Paunica Adriana Pelinaru Cornel Petrescu Cristian
Petrescu Elena Popescu Romeo Radu Constantin
Sima Elena Daniela Tudor Elena Văduvă Iuliana
Vasiliu Mariana Voicu Alin lonut

No { Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1 ) 
Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 5 )
Fatu Adrian Gutium Narcisa-Veronica lacob Cezar
Moldoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan
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Name List

Yes (Vote: 22)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marineata Mareei 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 0 )

No-Voting ( Total: 3 )
Fatu Adrian

Proposal Name:
Amendament 1

Corneanu Antonio Ciprian 
Ene Stelian Bogdan 
Hontaru Valerica 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

iacob Cezar

Dobre Alexandru 
Fleancu Florin 
Malureanu Liviu 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Moldoveanu Lucian Ionel
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Name List

Proposal Name:
Punctul suplimentar 7

Yes (Vote: 20)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

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

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu loan

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

lacob Cezar Malureanu Liviu

No-Voting { Total: 1 )
Fatu Adrian
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Name List

Yes (Vote: 20)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 5 )
Ene Stelian Bogdan 
Malureanu Liviu

No-Voting { Total: 0 )

Proposal Name:
Punctul suplimentar 8

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

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

Fatu Adrian lacob Cezar
Moldoveanu Lucian Ionel
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Name List

Proposal Name:
Punctul suplimentar 9

Yes (Vote: 17)
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian 
Hontaru Valerica 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 6 )
Ene Stelian Bogdan 
lacob Cezar

Fatu Adrian 
Malureanu Liviu

Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 2 )
Enachescu Marian Daniel Paunica Adriana
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Name List

Yes (Vote: 18)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 5 )
Ene Stelian Bogdan 
lacob Cezar

No-Voting ( Total: 2 )
Fleancu Florin

Proposal Name:
Punctul suplimentar 10

Corneanu Antonio Ciprian 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Fatu Adrian 
Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

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

Gutium Narcisa-Veronica
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Name List

Yes (Vote: 19)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Marineata Maree!
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 2 )
lacob Cezar

Abstain ( Vote: 5)
Ene Stelian Bogdan 
Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 0 )

Proposal Name:
Punctul suplimentar 11

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian
Moldoveanu Lucian Ionel

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Gutium Narcisa-Veronica
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Name List

Yes (Vote: 19)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 5 )
Ene Stelian Bogdan 
Malureanu Liviu

No-Voting ( Total: 1 )
lacob Cezar

Proposal Name:
Punctul suplimentar 12

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Fatu Adrian
Moldoveanu Lucian Ionel

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Gutium Narcisa-Veronica
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Name List

Proposal Name:
Punctul suplimentar 13

Yes (Vote: 16)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Dobre Alexandru
Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marineata Marcel
Marinescu ionela Pelinaru Cornel Petrescu Cristian
Petrescu Elena Radu Constantin Sima Elena Daniela
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 3 )

Văduvă iuliana Vasiliu Mariana

Malureanu Liviu 

Abstain ( Vote: 5 )

Popescu Romeo Voinea Inocentiu loan

Ene Stelian Bogdan Fatu Adrian Gutium Narcisa-Veronica
lacob Cezar 

No-Voting ( Total: 2 )

Moldoveanu Lucian Ionel

Fleancu Florin Paunica Adriana
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Proposal Name:
Punctul suplimentar 14

Yes ( Vote: 17)
Baetica Nicoleta Mariana 
Enachescu Marian Daniel 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

No (Vote: 2 )
Popescu Romeo

Abstain ( Vote: 6 )
Ene Stelian Bogdan 
lacob Cezar

No-Voting ( Total: 1 )
Paunica Adriana

Corneanu Antonio Ciprian 
Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian 
Malureanu Liviu

Dobre Alexandru 
Hontaru Valerica 
Pelinaru Cornel 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Gutium Narcisa-Veronica 
Moldoveanu Lucian Ionel
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