
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Sector 3 

din data de 14.01.2020

Convocarea acestei şedinţe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitaţia 
înregistrată cu nr. 215/10.01.2020

La şedinţă au participat doamna Viceprimar -  Elena Petrescu şi domnul Secretar 
General al Sectorului 3 - Marius Mihăită.
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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 25 consilieri locali din numărul total de 31.
A lipsit motivat doamna consilier Galbenu Ana Iulia.
Au lipsit nemotivat domnii consilieri: Dobre Alexandru, Dumitru Constantin, Ene 

Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai şi Tudorache Livia.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Bună ziua, doamnelor si domnilor consilieri, doamnelor si domnilor invitaţi! Declar
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deschisă şedinţa extraordinară din data de 14.01.2020. In sală sunt prezenţi 25 de 
consilieri. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-le Consilier Comeanu.

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian
Bună ziua! La mulţi ani! Stimată doamnă Preşedinte, stimaţi colegi, propun 

suplimentarea cu două puncte a şedinţei extraordinare din data de 14.01.2020, conform 
Dispoziţiei nr. 219/13.01.2020 şi Dispoziţiei 228/14.01.2020. Vă mulţumesc.

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

obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, 

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

Propuneri, obiecţiuni? Domnule Consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu
Colegul nostru a spus că sunt două puncte suplimentate, văd că sunt trei. Până la 

urmă câte avem?
Dna Consilier Păunică Adriana

S-a referit la dispoziţii!
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DL Consilier Mălureanu Liviu
A, la două dispoziţii! Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Votaţi, vă rog!
Cu 20 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri şi 2 consilieri care nu au votat ordinea 

de zi a fost aprobată.
Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, Aprobareaprocesului-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 19.12.2019”. Propuneri, obiecţiuni? 
Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abţinere şi 1 consilier care nu a votat, procesul-verbal a fost 
aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cotei lunare de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcţiei Generale de 
Poliţie Locală Sector 3 ”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea 
Anexei referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere şi pază este 
asigurată de personalul Poliţiei Locale, aprobată prin HCLS 3 nr. 489/12.10.2017, cu 
modificările şi completările ulterioare”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 3 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a 
fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind asigurarea 
serviciilor de pază a transportului de bunuri şi valori, între punctele de lucru ale 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 şi Trezoreria Statului Sector 3, de 
către personalul din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală”. Propuneri, obiecţiuni? 
Domnule Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocenţiu-Ioan
Având în vedere că există o condiţionalitate de a transporta nişte sume peste o 

anumită valoare şi este dată de tipul de autoturism, cred că mai eficient, pentru a nu fi în 
situaţia în care suntem acum, când avem, practic, o maşină care corespunde criteriilor, dar 
nu este funcţională, deci, practic, nu putem transporta, dacă am avea un contract, dacă am 
extemaliza acest serviciu şi am avea un contract cu o firmă care are în obiectul de activitate 
acest lucru, nu am mai fi puşi în această situaţie şi firma ar trebui să asigure, în orice 
condiţii, conform contractului, şi personal de specialitate şi maşină dotată corespunzător, 
cred că ar fi o opţiune la care ar trebui să ne gândim.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. Domnule director.

Dl Ilie Petre Iulian Director General — DGITL Sector 3
Domnule consilier, luăm în calcul varianta propusă de dumneavoastră, vom analiza 

si în funcţie de aceasta, vom lua o decizie. Mulţumesc.
3 3 7 3
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere şi 1 consilier care nu a votat, proiectul 

de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre prin care se solicită 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului 
Local Sector 3 în vederea înfiinţării unei societăţi de interes local cu răspundere 
limitată având ca scop principal prestarea activităţilor de asistenţă medicală”. 
Propuneri, obiecţiuni? Domnule Consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu
~ A

Mulţumesc. Am discutat şi în comisie despre acest punct. îmi exprim în continuare 
rezerva faţă de oportunitatea înfiinţării unei societăţi, mai ales că vorbim despre o societate 
de asistenţă medicală, deja, aici, orice greşeală, practic, poate costa vieţi. Din păcate, 
societăţile care au fost înfiinţate de către Consiliul Local Sector 3, nu au avut cel mai 
grozav început, încă unele şi acum mai încearcă să-şi găsească scopul în viaţă şi tot îşi 
schimbă obiectul de activitate. Numai de curând am aflat că site-urile la vreo câteva 
societăţi au fost sparte, în condiţiile în care avem o firmă de IT care gestionează aceste 
site-uri. Deci, de asta zic, să ne ducem pe partea asta de servicii medicale unde, cum 
spuneam, orice lucru, cât de mărunt ar fi, poate duce la efecte foarte, foarte grave. Eu nu 
consider că este oportun să facă acest lucru Primăria Sector 3, avem firme specializate, 
avem operatori privaţi, este o piaţă pe acest domeniu, avem cine să se ocupe de partea 
asta. Mulţumesc.
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan
Am vorbit şi în comisii, vreau doar să atrag atenţia asupra unui aspect. Avem firmă 

de salubritate şi avem încă dificultăţi cu asigurarea serviciului de salubritate. Din fericire 
nu mor foarte mulţi oameni, din cauza unui miros zăbovit mai mult, deşi ar putea constitui 
focare de infecţie. Dacă la strânsul gunoiului încă bâjbâim, după un an de zile, vă daţi 
seama că nu este dejoacă cu un astfel de SRL luat de la început. De aceea cred că trebuie 
să fim foarte atenţi, dacă ne asumăm acest tip de serviciu sau nu. Părerea mea este că ne 
hazardăm şi ne depăşim cu mult atribuţiile unei administraţii locale. Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian
Mulţumesc. Nu ştiu în ce măsură serviciile acestea nu pot fi asigurate de Direcţia 

de Asistenţă Socială, dar, în orice caz, la punctul următor avem schimbarea obiectului de 
activitate al unei societăţi a primăriei şi nu înţeleg de ce nu schimbăm obiectul societăţii
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respective cu obiectul acesta. Trebuie să mai cerem încă o dată de la Primăria Capitalei, 
aprobarea să mai facem încă o societate la primărie.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Doamna Viceprimar.

Dna Viceprimar -  Elena Petrescu
Este interzis prin lege, nu putem schimba obiectul. In momentul în care, am cerut, 

am solicitat către Consiliul General al Primăriei, am solicitat un anumit obiect de 
activitate. în momentul de fată solicităm altceva.
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian
Mulţumesc. într-un totul de acord, o să vă spun opinia mea atunci, la punctul 

unnător.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 15 voturi pentru, 5 împotrivă şi 5 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea 

şi completarea Actului Constitutiv al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL ” 
Propuneri, obiecţiuni? Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian
Aşa cum spuneam la punctul următor, mi se pare aberant să vrem să schimbăm 

obiectul de activitate al unei societăţi a primăriei, în condiţiile în care am cerut 
împuternicirea expresă de la Consiliul General ca să înfiinţăm o societate de salubritate. 
Să ducem oameni din piaţa muncii către societăţile primăriei şi către primărie, prin această 
stratagemă mi se pare nu numai imoral, ci şi ilegal.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
S-a consemnat. Domnule Consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu
îmi cer scuze, a trecut repede, la punctul 5 au fost 15 voturi.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Se votează cu majoritate simplă.

DL Consilier Mălureanu Liviu
Nu! Avem o decizie a instanţei, că această infiintare a unei societăţi tine de
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patrimoniu şi atunci avem majoritate.
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Nu se înfiinţează acum absolut nimic! Doar am dat voie să se meargă către Primăria 

Capitalei. Domnule Consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocenţiu-Ioan
Acum, domnul Petrescu a ridicat o problemă şi ne trebuie un răspuns pe loc. Este 

legal să schimbăm obiectul de activitate, atât timp cât ni s-a spus la punctul anterior că nu 
putem schimba obiectul de activitate, noi nu adăugăm un cod CAEN practic nou, ci 
schimbăm obiectul principal dc activitate. Pentru aceasta nu nc trebuia tot aşa o 
împuternicire din partea Consiliului General? Haideţi să vedem dacă nu cumva ne grăbim, 
deşi eu nu sunt de acord cu societăţile lor, dar dacă le faceţi, măcar faceţi-le îndeplinind 
criteriile legale.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Din partea societăţii.

Dl Popa Marius -  societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL
Popa Marius mă numesc, din partea societăţii SD3 -  Salubritate şi Dezăpezire. 

Actul constitutiv nu prevede şi la înfiinţare nu specifică în mod expres că nu putem înlocui 
domeniul de activitate şi codul CAEN pe parcurs.

DL Consilier Voinea Inocenţiu-Ioan
Când am cerut aprobarea de la Consiliul General am cerut-o pentru, mai devreme a 

spus doamna Viceprimar!

Dl Popa Marius -  societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL
Pentru a constitui o societate care să aibă activităţi în domeniul salubrităţii! Noi
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păstrăm obiectul de activitate. Pentru această activitate de plasare de forţă de muncă, de 
personal, ni se cere în mod expres, conform Hotărârii 1256, coraborată cu art. 88, din 
Codul Muncii, ca să fie obiect principal de activitate, altfel ITM-ul nu autorizează această 
activitate.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian
Deci, ITM-ul nu autorizează activitatea de salubritate pentru că nu aveţi ca obiect 

principal de activitate plasarea de forţă de muncă?

Dl Popa Marius -  societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL
ITM-ul nu autorizează activitatea de plasare de personal, pe baze temporare, 

conform cod CAEN 7820, decât dacă acesta este obiectul principal de activitate al 
societăţii. In secundar, aţi văzut că introducem şi alte coduri CAEN, necesare funcţionării 
activităţii noastre şi mai ales pentru proiectul staţia de sortare. Avem acolo comerţ cu 
materialele rezultate în urma sortării. Unele dintre codurile CAEN pe care le-am cerut
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sunt pentru desfăşurarea activităţii la staţia de sortare şi un alt cod CAEN, repararea, 
pentru că am achiziţionat, după cum bine ştiţi, conform Hotărârii Consiliului Local, un 
atelier de reparaţii şi o staţie ITP şi am cerut şi acolo un cod CAEN pentru activitatea 
respectivă.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian
Deci, angajaţii societăţii vor presta şi ce alte activităţi în afară de salubritate?

DI Popa Marius -  societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL
Numai salubritate.

DI. Consilier Petrescu Cristian
Mai aveţi în plan să trimiteţi oameni şi către alte instituţii sau societăţi ale primăriei?

Dl Popa Marius -  societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL
Avem în plan să realizăm în continuare serviciul suport pentru serviciul de 

salubritate. De fapt, bănuiesc că asta este esenţa noastră! Nu?

Dl. Consilier Petrescu Cristian
Sigur, salubritatea, nu plasarea de personal!

Dl Popa Marius -  societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL
Ştiţi foarte bine că toată activitatea noastră a fost ca serviciu suport.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian
Mulţumesc. In condiţiile astea, având un răspuns care nu mă mulţumeşte, solicit să 

mi se dea lista cu toate persoanele detaşate pe parcursul anului 2019, cu nume, prenume, 
funcţie, societatea, instituţia de la care a fost detaşată persoana în cadrul Primăriei Sector 
3, în instituţiile din subordinea acesteia, inclusiv în societăţile în care Consiliul Local 
Sector 3 este acţionar, precum şi lista cu persoanele pe care societăţile în care Consiliul 
Local Sector 3 este acţionar, le-au detaşat în Primăria Sectorului 3 si în instituţiile din 
subordinea acesteia. Nume, prenume, instituţia unde au fost detaşate şi direcţia, 
departamentul, birou în cadrul căreia şi-au desfăşurat activitatea. Mie unul, mi se pare că 
punctul ăsta, este tocmai ca să elodăm OUG care exlude detaşările şi încercăm să mai 
facem o şmecherie!
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Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
S-a consemnat! O să primiţi răspuns în scris. Domnule consilier.

6



DL Consilier Iacob Cezar
Să înţeleg că, de fapt, problema cu schimbarea domeniului de activitate este o 

interpretare aici, pentru că, dacă se schimbă din salubritate în plasarea forţei de muncă, 
plasarea forţei de muncă este ceva cu totul şi cu totul diferit! De ce nu ar fi putut să fie 
servicii medicale sau alimentaţie publică? Deci, este o interpretare până la urmă. In baza 
a ce s-a făcut această interpretare?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocenţiu-Ioan
Aţi făcut o grimasă, că nu aţi înţeles! Mai devreme ni s-a răspuns că nu putem să 

vă atribuim dumneavoastră sau oricare alte societăţi, cu acţionar majoritar Consiliului 
Local, un cod CAEN sau coduri CAEN referitoare la activităţi de servicii medicale, pentru 
că fiecare societate în parte a primit avizul de la Consiliul General pentru un anumit obiect 
de activitate principal şi că asta este cutuma sau legea! îmi cer scuze, nu stăpânesc foarte 
bine! Pe de altă parte, dumneavoastră veniţi aici şi schimbaţi acest obiect de activitate 
principal. Sunt două răspunsuri care se bat cap în cap şi aici aş vrea să le lămurim într-un 
fel. Putem schimba obiectul de activitate, chiar dacă spuneaţi dumneavoastră că în statut, 
dar anterior statutului, a existat o aprobare a Consiliului General, că putem face un SRL 
cu statut cu tot ce trebuie, cu obiectul de activitate „X” şi punct. Dumneavoastră schimbaţi 
în „Y”.

DI Popa Marius -  societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL
Ca obiect principal de activitate.

DL Consilier Voinea Inocenţiu-Ioan
Bun! Ca obiect principal de activitate!

DI Popa Marius -  societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL
Eu consider că era doar scopul pentru care a fost creat, ca activitate! Şi cred că, 

societăţile au o mobilitate, de a-şi alege dintre atâtea coduri CAEN, ce activitate să 
presteze. Dar, pentru că sunt anumite cazuri unde, ca şi la 7820, trebuie neapărat, condiţie 
eliminatorie, trebuie neapărat să fie cod principal de activitate, asta înseamnă că celelalte 
activităţi, care nu prevăd, spre exemplu: serviciul de salubritate, acţiuni de sortare, nu 
necesită. Pentru autorizarea acestor activităţi nu există nici o stipulaţie care să prevadă că 
nu o poţi face decât, dacă o deţii ca obiect principal de activitate. Putem să executăm mai 
multe activităţi.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian
Mulţumesc. Pe logica de la punctul trecut, conform celor spuse de doamna 

Viceprimar, dacă voiam să facem o firmă care să plaseze personal, trebuia să cerem
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aprobarea Consiliului General ca să înfiinţăm o firmă de plasare personal, punct! Ce atâta 
o dăm după măr şi după păr! Cum să schimbi din salubritate în plasare de personal? Dacă 
află Consiliul General că faceţi lucrul acesta, ne desfiinţează cu totul societatea!

9 ' 9

Dl Popa Marius -  societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL
Nu are cum!

zi!

D1. Consilier Petrescu Cristian
Vorba, vine! Dar este aberant! Eu vă propun retragerea punctului dc pe ordinea de

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Luăm o pauză de 5 minute!

DL Consilier Petrescu Cristian
La solicitarea cui?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
La solicitarea mea.

- PAUZĂ -

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Vă rog să intraţi în sală! Votaţi, vă rog, la punctul 6, proiectul de hotărâre!
Cu 15 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul 

de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind schimbarea 

sediului social al societăţii Smart City Invest S3 SRL”. Propuneri, obiecţiuni? Domnule 
Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian
Sigur că nu are legătură cu schimbarea sediului social, dar probabil că avem aici, în 

sală, pe cineva de la Smart City. Aş vrea să ştiu dacă şi societatea Smart City are în obiect 
plasarea forţei de muncă, la fel ca şi societatea de salubritate sau doreşte să?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Din partea societăţii.

DL Dan Predescu -  societatea Smart City Invest S3 SRL
Bună ziua! Numele meu este Dan Predescu. Această sintagmă de plasare de forţă 

de muncă, cred că este doar un cuvânt pe care l-aţi folosit din lipsa informaţiei complete. 
Nu scrie plasare de forţă de muncă, domnule consilier! îmi cer scuze! Dacă-mi permiteţi

/V

să explic, mi-ar face plăcere. Mulţumesc. In domeniul construcţiilor, după cum ştiţi este 
extrem de greu să găseşti forţă de muncă calificată, pentru zecile de activităţi care au loc 
în construcţiile civile. Pentru aceasta si asa cum aceste societăţi ale Consiliului Local au
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fost înfiinţate, este imposibil să funcţioneze ca o societate de construcţii normală. De ce? 
Pentru că nu pot folosi prestări servicii sau subantreprize. Motiv pentru care trebuie să
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avem angajaţii proprii. Sunt momente în care trebuie să îi trimit acasă, în concediu fără 
plată, şi acesta este motivaţia pentru care am solicitat acest domeniu de activitate. Aşa 
cum a spus şi colegul dinainte, din păcate este această sintagmă în lege, în 2011 s-a 
schimba,t şi trebuie să fie obiect principal de activitate, pentru că Ministerul Muncii îţi 
acordă o licenţă şi depui o garanţie de 10 mii de euro pentru a putea face această activitate. 
Dar nu este plasare de forţă de muncă.

DL Consilier Petrescu Cristian
Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului. îmi cer eu scuze că nu 

am înţeles termenii perfect.

D1. Dan Predescu -  societatea Smart City Invest S3 SRL
Aşa este formula din lege. De aceea au scris-o aşa. Ea iniţial se numeşte leasing, 

mai nou. Îmi cer scuze, poate vă plictisesc! In anii '93, am lucrat la Unitatea 1 şi este o 
activitate pe care a inventat-o, dacă vreţi, AECL-ANSALDO. Luau de la firmele din 
România personal şi erau plătiţi pe bază de pontaj, ei dându-le de lucru. Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Mulţumim. Domnule Consilier Petrescu.
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DL Consilier Petrescu Cristian
întrebarea era, doar dacă tot vrem să facem conform cod CAEN 7820 -  „Activităţi 

de contractare pe baze temporare a personalului”, măcar nu ne ajunge una dintre societăţi, 
adică trebuie să o facă mai multe? Haideţi să o facem si la celelalte societăţi să ia toate
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obiectul ăsta de activitate. Nu cred că aveţi de unde să ştiţi! Câte sute de persoane au fost 
detaşate în cursul anului trecut, între societăţile primăriei şi între primărie şi societăţi, 
respectiv societăţi şi primărie? Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Alte propuneri, obiecţiuni! Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 15 voturi pentru, 4 împotrivă, 5 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul 

de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 1 suplimentar, de pe suplimentare 1, de pe ordinea de zi, „Proiect 

de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al societăţii Smart 
City Invest S3 SRL ”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abţineri şi 1 consilier care nu a votat, proiectul 
de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, de pe suplimentare 2, 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, aprobată prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019, cu 
modificările şi completările ulterioare”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 împotrivă şi 4 abţineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul 2 suplimentar, de pe suplimentare 2, de pe ordinea de zi, „Proiect 

de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor contractuale din
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cadrul fam iliei ocupaţionale „Administraţie” utilizate în cadrul Direcţiei Generale de 
Salubritate Sector 3 ” Propuneri, obiecţiuni? Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian
Mulţumesc. Am consultat statul de salarii si am văzut că salariul directorului este

5 ?

de 15 mii de lei. Acum, ştiu că discutăm de salubritate, teoretic, dacă tot le amestecăm 
salubritatea cu angajarea temporară şi servicii medicale cu construcţii, voiam să întreb 
dacă ştie cineva, este cineva de la DGASPC, aici? Dacă ştiţi câte persoane avem pe lista 
de aşteptare pentru persoane însoţitoare, pentru cci cu handicap grav, la DGASPC?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Doamna director?

Dna Ungureanu Mihaela Director General - DGASPC Sector 3
Bună ziua! Nu ştiu, dar care este legătura, mă scuzaţi? Adică persoanele care se 

aflăpe lista de aşteptare pentru angajare ca asistent personal, cu serviciile medicale? Sau 
cu serviciile de salubrizare?

Dl. Consilier Petrescu Cristian
Deci, legătura era că ne permitem să dăm 15 mii de lei unui director de la salubritate, 

în condiţiile în care dumneavoastră la DGASPC. Nu încerc decât să vă ajut! Nu trebuie să 
mă luaţi ca pe un inamic! In condiţiile în care avem peste 100 de persoane pe lista de 
aşteptare, în condiţiile în care oamenii au handicap grav, nu vorbim de vrăjeli! Vi s-au 
desfiinţat posturi, în condiţiile în care aveaţi deja listă de aşteptare. Adică, nu poţi să zici 
că aveaţi posturi în plus şi s-au tăiat. Nu! Aveaţi deja o listă de aşteptare cu mai puţine 
persoane, vi s-au tăiat posturi şi acum aveţi o listă de aşteptare de peste 100 de persoane, 
în condiţiile în care într-adevăr omul are dreptul să aleagă între indemnizaţie şi însoţitor. 
Dar, conform legii, alegerea este a lui, nu a noastră, nu putem noi să-l obligăm. Legea vă 
şi ne obligă, să-i acordăm omului dacă-şi doreşte însoţitor, să i-1 acordăm conform legii. 
Că noi încercăm să-l convingem să-şi ia doar indemnizaţia şi să-l ţinem pe lista de 
aşteptare, este o altă discuţie. Şi atunci legătura este, cum ne permitem noi, să încălcăm 
legea, neasigurând însoţitor pentru persoanele cu handicap grav, dar dând, altfel, 15 mii 
lei pe lună unui director şi 14 mii lei unui director adjunct şi aşa mai departe. Eu doar vă 
întrebam dacă ştiţi câte persoane sunt pe lista de aşteptare?

Dna Ungureanu Mihaela Director General - DGASPC Sector 3
Sunt sub 100, să stiti!

"  5 5

DL Consilier Petrescu Cristian
Vă rog să-mi daţi în scris şi informaţia asta. Câte persoane sunt pe lista de aşteptare 

şi care a fost timpul mediu de aşteptare pe parcursul anului 2019, până li s-a rezolvat 
problema?

io



Dna Ungureanu Mihaela Director General - DGASPC Sector 3
/ \

In momentul de faţă, ceea ce doream să precizez, pentru că este important, noi am 
soluţionat absolut şi soluţionăm în continuare orice cerere, venită din partea unei familii 
care nu are altă soluţie, cum ar fi: părintele unui copil, părinte care poate să fie mama şi 
în alte condiţii, alt job, dânsa nu poate să aibe decât, pentru că trebuie să se ocupe de copil. 
Insă, cazurile la care aţi făcut referire şi care nu reprezentau urgenţe erau cele legate de 
următoarele speţe: situaţii în care soţia are 70 -75 sau chiar 80 de ani şi doreşte, având 
calitatea de pensionar, să fie asistent personal pentru soţul. Pentru acele cazuri într-adevăr, 
multe dintre ele o să lc vedeţi pe lista de aşteptare din mai multe motive. Cumva, până la 
urmă această activitate de asistent personal, este clar, este un drept, este o opţiune a 
persoanei cu dizabilităţi, dar şi o obligaţie din partea noastră care ulterior asigurăm şi 
monitorizarea activităţii asistenţilor personali, să ne asigurăm că persoana angajată şi 
plătită ca asistent personal poate, cu adevărat, să-şi îndeplinescă atribuţiile şi rolul pentru 
care este plătită. Mulţumesc.

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian
Eu îmi cer scuze încă o dată, în faţa colegilor că la o discuţie despre Direcţia de 

Salubritate am ridicat problema cu asistenţa social, dar nu este chiar aşa. Adică, vă arăt 
aici o hârtie cu număr de înregistrare, cu răspuns de la dumneavoastră, în care îi spuneţi 
mamei unui copil cu handicap grav, că nu aveţi posturi şi că nu puteţi să... Deşi 
recunoaşteţi că are posibilitatea să leagă între indemnizaţie şi să fie însoţitor.

Dna Ungureanu Mihaela Director General - DGASPC Sector 3
Copilul este minor?

Dl. Consilier Petrescu Cristian
Da! Minor şi cu handicap grav.

Dna Ungureanu Mihaela Director General - DGASPC Sector 3
Orice cerere a unui părinte este soluţionată. Poate că durează o săptămână, două şi 

în momentul acela i-am dat răspunsul.

DL Consilier Petrescu Cristian
Răspunsul dumneavoastră este din 12.12.2019 şi nu se întrevede vreo rezolvare prea 

curând. Revin, că nu are rost să continuăm pe partea de asistenţă socială, doar era un 
semnal de alarmă că ne permitem să plătim 15 mii de lei unui director de salubritate, în 
condiţiile în care copiii cu handicap grav nu au asigurat un însoţitor care nu are altă sursă 
de venit.

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

9 '
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DL Consilier Pelinaru Cornel
La mulţi ani, la toată lumea! Mă bucur să vă văd pe toţi viguroşi, cu poftă de muncă 

şi aş vrea să vă supun atenţiei un aspect. Salariul, retribuţia unui funcţionar, a unui om, se 
stabileşte în măsura în care el îndeplineşte nişte atribuţii. Este stabilit în baza unei analize, 
a unei hotărâri, a unei aprobări. Nu mi se pare normal să comparăm salariul şefului de la 
salubrizare, care nu are zi, noapte. Dacă ar fi fost iarna cum trebuie anul ăsta, nu avea zi, 
noapte, nu avea aragaz şi era acolo între ei, murea cu ei, acolo, pe stradă şi la obiective. 
Deci, ce vreau să vă spun? Nu trebuie să ne uităm la salariu, nu fac un caz din salariul 
celui de la salubrizare, de la deszăpezire. Ce facem, revenim la comunism? Facem 
egalitate? Fiecare, pentru cât munceşte, atât trebuie să câştige. Sunt oameni care muncesc 
mai mult, a căror ocupaţie, a căror muncă este de mai mare importanţă şi ăştia trebuiesc 
răsplătiţi ca atare. Nu vreau să lungesc discuţia! Vă mulţumesc!

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

DL Consilier Mălureanu Liviu
Salariul brut sau net, în grilă?

Dna Preşedinte de şedinţă Văduva Iuliana
Salariile sunt conform grilei. Brutul!
Alte propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi, vă rog!
Cu 15 voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abţineri şi 2 consilieri care nu au votat, proiectul 

de hotărâre a fost aprobat.
Declar închisă şedinţa! O zi bună în continuare!5 9

/V

întocmit: Buhoci Cristina Mihaela 

Gheorghişan Elena

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

Proposal Name:
Suplimentarea ordinii de zi

Yes (V ote:19)
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
lacob Cezar 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 4 )
Fatu Adrian
Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 1 )
Marinescu Ionela

Corneanu Antonio Ciprian 
Gutium Narcisa-Veronica 
Marineata Marcel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Malureanu Liviu

Enachescu Marian Daniel 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Moldoveanu Lucian Ionel

1/14/2020 5:04:10 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name:
Aprobarea ordinii de zi

Yes ( Vote: 20 )
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel
Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica
lacob Cezar Malureanu Liviu Marineata Marcel
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: 2 )
Fatu Adrian Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 2 )
Marinescu Ionela Moldoveanu Lucian Ionel

1/14/2020 5:04:28 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name:
Punctul 1 - Aprobare P.V. S .0 .19.12.2019

Yes (Vote: 23)
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
lacob Cezar
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Tudorache Andrei Cristian 
Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian 
Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica 

Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena

Enachescu Marian Daniel

Malureanu Liviu 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena
Sima Elena Daniela 
Văduvă Iuliana 
Voinea Inocentiu loan

Vasiliu Mariana

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 1 )
Fatu Adrian

No-Voting ( Total: 1 )
Marinescu Ionela

1/14/2020 5:04:52 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name: 
Punctul 2

Yes ( Vote: 22 )
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel
Fleancu Florin Gutium Narcisa-Veronica Hontaru Valerica
lacob Cezar Malureanu Liviu Marineata Marcel
Moldoveanu Lucian Ionel Paunica Adriana Pelinaru Cornel
Petrescu Cristian Petrescu Elena Popescu Romeo
Radu Constantin Sima Elena Daniela Tudor Elena
Tudorache Andrei Cristian 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 2 )
Fatu Adrian

Văduvă Iuliana 

Voinea Inocentiu loan

Vasiliu Mariana

No-Voting ( Total: 1 )
Marinescu Ionela

1/14/2020 5:05:07 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name: 
Punctul 3

Yes ( Vote: 21 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
lacob Cezar
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Corneanu Antonio Ciprian 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Enachescu Marian Daniel 
Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 0 )

Abstain ( Vote: 3 )
Fatu Adrian Tudorache Andrei Cristian Voinea Inocentiu loan

No-Voting ( Total: 1 )
Marinescu Ionela

1/14/2020 5:05:19 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name:
Punctul 4

Yes ( Vote: 22 )
Baetica Nicoleta Mariana 
Fleancu Florin 
lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena

Corneanu Antonio Ciprian 
Gutium Narcisa-Veronica 
Malureanu Liviu 
Moldoveanu Lucian Ionel 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena

Enachescu Marian Daniel

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 1 )
Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 1 )
Fatu Adrian

1/14/2020 5:05:31 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name: 
Punctul 5

Yes (Vote: 15)
Baetica Nicoleta Mariana 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Văduvă Iuliana

Corneanu Antonio Ciprian 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Radu Constantin 
Vasiliu Mariana

Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 5 )
Enachescu Marian Daniel 
Petrescu Cristian

lacob Cezar 
Voinea Inocentiu loan

Malureanu Liviu

Abstain ( Vote: 5 )
Fatu Adrian 
Sima Elena Daniela

Gutium Narcisa-Veronica 
Tudorache Andrei Cristian

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 0 )
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Name List

Proposal Name: 
Punctul 6

Yes (Vote: 15)
Baetica Nicoleta Mariana 
Hontaru Valerica 
Pelinaru Cornel 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Corneanu Antonio Ciprian 
Marineata Marcel 
Petrescu Elena 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

No (Vote: 6 )
Enachescu Marian Daniel 
Malureanu Liviu

Fatu Adrian 
Petrescu Cristian

lacob Cezar 
Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 3 )
Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 1 )
Paunica Adriana
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Name List

Yes (Vote: 15)
Baetica Nicoleta Mariana 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No (Vote: 4 )
Enachescu Marian Daniel 
Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 5 )
Fatu Adrian
Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 1 )
Fleancu Florin

Proposal Name:
Punctul 7

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

Malureanu Liviu

Gutium Narcisa-Veronica 
Tudorache Andrei Cristian

Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Popescu Romeo 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Petrescu Cristian

lacob Cezar
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Name List

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

No ( Vote: 3 )
lacob Cezar

Abstain ( Vote: 4 )
Fatu Adrian
Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 1 )
Fleancu Florin

Proposal Name:
1 Punctul suplimentar 1

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

Malureanu Liviu

Gutium Narcisa-Veronica

Enachescu Marian Daniel 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

Voinea Inocentiu loan 

Moldoveanu Lucian Ionel

1/14/2020 5:06:19 PM Page 1 of 1



Name List

Proposal Name:
2 Punctul suplimentar 1

Yes (Vote: 20)
Baetica Nicoleta Mariana Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel 

lacob Cezar 
Marinescu Ionela 
Petrescu Cristian 
Radu Constantin 
Văduvă IulianaSima Elena Daniela 

Vasiliu Mariana

Fleancu Florin 
Malureanu Liviu 
Paunica Adriana 
Petrescu Elena

Hontaru Valerica 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Popescu Romeo 
Tudor Elena
Voicu Alin lonut

No ( Vote: 1 )
Voinea Inocentiu loan

Abstain ( Vote: 4 )
Fatu Adrian Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel
Tudorache Andrei Cristian

No-Voting ( Total: 0 )
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Name List

Yes (Vote: 15)
Baetica Nicoleta Mariana 
Hontaru Valerica 
Paunica Adriana 
Radu Constantin 
Văduvă Iuliana

No ( Vote: 3 )
Enachescu Marian Daniel

Abstain ( Vote: 5 )
Fatu Adrian
Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting ( Total: 2 )
Popescu Romeo

Proposal Name:
2 Punctul suplimentar 2

Corneanu Antonio Ciprian 
Marineata Marcel 
Pelinaru Cornel 
Sima Elena Daniela 
Vasiliu Mariana

Fleancu Florin 
Marinescu Ionela 
Petrescu Elena 
Tudor Elena 
Voicu Alin lonut

Gutium Narcisa-Veronica Petrescu Cristian

lacob Cezar Malureanu Liviu
Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan
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