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PROCES-VERBAL 

privind lucrările şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată pentru 

data de 27 decembrie 2022, ora 1200 

Nr. 40 din data de 06.01.2023 

 

Şedinţa a fost convocată de către doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand, Primarul 

Sectorului 1, prin Dispoziţia nr. 5770/ 23.12.2022, ţinând seama de prevederile art. 196 alin. 

(1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (2) lit. a) alin. 4, art. 134 alin. (1) lit. a) și art. 

135 din actul normativ mai sus-menționat, cu următorul proiect de Ordine de zi: 

Descărcarea Procesului-verbal nr. 38 al ședinței ordinare convocată de îndată din data de 

15.12.2022; 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al 

subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2022  (K2-

306/23.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

     Comisii:  

- Comisia de studii, procnoze economico-sociale,buget, impozite și taxe locale  

(C1) 

- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu (C4) 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii 

de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuințelor nr. 114/1996, 

cu modificările și completările ulterioare (K2-304/20.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

     Comisii:  

- Comisia de studii, procnoze economico-sociale,buget, impozite și taxe locale  

(C1) 

- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu (C4) 

- Comisia de sănătate și protecție socială  (C6) 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al 

subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 noiembrie 2022 (K2-

305/20.12.2022) 

           Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

                 Comisii:  
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    - Comisia de studii, procnoze economico-sociale,buget, impozite și taxe locale  (C1) 

    - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu (C4) 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea și finanțarea proiectului ,,Transpunerea în practică 

a principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București prin 

implementarea Strategiei de management și dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 

1 al municipiului București (SMDI) pentru perioada 2022-2023” în cadrul Programului 

Operaţional Capacitate Administrativă 2014 — 2020, CP 18/2022 pentru regiunea mai 

dezvoltată, cod apel: POCA/1014/2/1 (K2-216/13.10.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 

București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării, pentru și 

în numele Municipiului București, a imobilului situat în Calea Griviței nr. 115-117, Sector 

1, București în vederea realizării unui centru educațional multifuncțional (K2-

253/04.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale (C1); 

- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea 

inițiativei private (C3); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de 

proprietari, în vederea fundamentării Programului local multianual privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin soluții de eficientizare energetică,  

„Termoficarea de la soare” (K2-267/17.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 
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7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului local multianual privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin soluții de eficientizare energetică,  

„Termoficarea de la soare” și a cotei de contribuție a asociației de proprietari (K2-

268/17.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

8. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 365/ 05.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți 

subprogramului de investiții: ‟Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate 

termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului 

București„ cu modificările și completările ulterioare (K2-289/29.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

La deschiderea ședinței și-au înregistrat prezența în evidența ținută de Secretarul 

General al Sectorului 1, doamna Lavinia Ionescu, 23 de consilieri locali, din 27 de consilieri 

locali în funcție, dintre care 10 consilieri locali au fost prezenți online, respectiv domnul 

Alberto-Iosif Caraian, doamna Alina-Cristina Grigorescu, domnul Geanin – Georgian Jurubiță, 

doamna Raliuca Nicoleta Haliț, domnul Florea Iordan, domnul Daniel-Constantin Ciungu,  

doamna Iuliana Dorina Miloș Olteanu, doamna Cătălina Cășvean, doamna Otilia Sorete Arbore, 

domnul Dinu Nicolae Gheorghe. Au lipsit domnul Remus Cătălin Șerban, doamna Ramona 

Porumb, doamna Daniela Popa, domnul Ned Vicol. 

Potrivit prevederilor art. 134 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea Consiliului 

Local  s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1, respectiv de 

către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuţii în acest sens, în data de 

23.12.2022, invitaţia la şedinţă precizând data, ora şi locul desfăşurării acesteia. Odată cu 

notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), a fost pusă la 

dispoziţia consilierilor locali documentația proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, 

dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 5770/23.12.2022, 

precum și proiectele de hotărâre puse în dezbatere în ședință au fost aduse la cunoştinţă publică 

prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.   
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La ședință au participat: consilierii locali ai Sectorului 1, doamna Lavinia Ionescu - 

Secretarul General al Sectorului 1. Au luat cuvântul domnul Alexandru Pânișoară, domnul 

Cristian Comșa. 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Bună ziua, bine ați venit, haideți să începem 

ședința.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Bună ziua, bine ați venit la 

ședința extraordinară convocată de primarul Sectorui 1 al munucipilui București prin Dispoziția 

nr. 5770 din 23/12/2022 cu respectarea procedurilor privind comunicarea către Consiliul Local 

a materalelor de ședință prin intermediul serviciilor de poștă electronică și prin publicare pe 

site-ul instituției. În conformitate cu prevederile art. 243 alin 1 lit. j din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, am să 

efectuez acum apelul nominal al consilierilor locali, în ordinea alfabetică după cum urmează: 

Domnul Bârgău Marian Aurelian, domnul Bârgău? Domnul Caraian Alberto Iosif?  

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Caraian? Doamna 

Câșvean Cătălina, doamna Cășvean?  

Doamna Cătălina Cășvean (online): Prezent, mă auziți ?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Mulțumim, da acum v-am 

auzit, da.  

Doamna Cătălina Cășvean (online): Mulțumesc.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă?  

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Ciungu Daniel 

Constantin.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu  (online): Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Drăgușin Laurențiu.  

Domnul Laurențiu Drăgușin: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Gheorghe Dinu 

Nicolae, domnul Gheorghe? Doamna Grigorescu Alina Cristina. Doamna Grigorescu?  

Doamna Alina-Cristina Grigorescu (online): Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Doamna Halaț Iulia Luminița, 

doamna Halaț? Doamna Haliț Raluca Nicoleta? Doamna Iacob Oana, doamna Iacob? Domnul 

Iordan Florea?  

Domnul Florea Iordan (online): Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Jurubiță Geanin 

Georgian? Doamna Miloș Olteanu Iuliana Dorina?  

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu (online): Prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Nicolaescu Andrei 

Cristian? Doamna Miloș?  

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu (online): Da prezent, mulțumesc.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Mulțumesc și eu. Domnul 

Nicolaescu Andrei Cristian?  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Prezent, prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Oianu Adrian Viorel?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Prezent.  
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Ozata Alev Burhan?  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver Leon?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Podaru Dan Niculae?  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Prezentă.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona? 

Doamna Regalia Ruxandra Eugenia, doamna Regalia prezentă mulțumesc!  

Doamna Otilia Sorete-Arbore (online): Prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Șerban Remus Cătălin, 

domnul Șerban? Domnul Tudose Cristian Adrian?  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Țîră Daniel?  

Domnul Daniel Țîră: Prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Vicol Ned, domnul 

Vicol? Reiau apelul doamnelor și domnilor consilieri, care nu au răspuns la la primul apel. 

Domnul Bârgău?  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău (online): Prezent! M-ați auzit?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Da v-am auzit! Doamna Halaț? 

Doamna Haliț? Domnul Jurubiță?  

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță  (online): Prezent, prezent.  Se aude, am mai zis odată!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Da, da, da, da... Porumb 

Ramona? Domnul Șerban Remus?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  (online): .... aude Dinu Gheorghe!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Având în vedere prezența unui 

număr de 23 de consilieri din numărul total de 27 de consilieri locali în funcție, constat 

îndeplinite prevederile art. 137 din Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu mofificările și completările ulterioare, cu privire la cvorumul necesar pentru 

desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. 

Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ, cu mofificările și 

completările ulterioare, supun spre aprobare și descărcare Procesul-verbal al ședinței ordinare 

a Consiliul Local din 15.12.2022 care v-a fost comunicat de la secretariat prin poștă electronică. 

Dacă aveți obiecțiuni sau observații cu privire la acesta, am să vă rog să vi-l exprimați. Dacă 

nu, am să vă rog să procedați la vot. Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog să votați.  

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Raluca Haliț Prezentă! Nu știu dacă se aude!?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Am am notat prezența 

dumneavoastră. Așadar, sunt 25 de consilieri prezenți. Nu au răspuns apelului doamna Halaț, 

Doamna Porumb și domnul Șerban.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  (online): Și pe Dinu Gheorghe. M-ați pus prezent?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Deci acum se supune  aprobării 

și descărcării procesul-verbal nr. 38 al ședinței extraordinare din 15 decembrie.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Doamna Secretar general, pe mine m-ați spus 

prezent?  
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Nu am auzit ce spuneți? Da, 

da, da am notat prezența dumneavoastră da, am notat.  Doamna Miloș, doamna Iacob, o să vă 

rog să vă exprimați votul. Mulțumesc, având în vedere faptul că au votat, au fost 22 de voturi 

Pentru și 1 Abținere, Procesul-verbal al ședinței din 15/12/2022 a fost aprobat și descărcat. Cu 

privire la Procesul-verbal al ședinței din 19 decembrie acesta este încă în fază de elaborare, sper 

eu ca să-l primim, să vi se comunice în cursul acestei ședințe, pentru că încă nu a fost finalizat 

dacă nu, vă va fi propus spre aprobare într-o ședință următoare, întrucât durata și complexitatea 

dezbaterilor și zilele nelucrătoare din acest interval nu au permis încă finalizarea, vă mulțumesc, 

doamna președinte, vă predau lucrările acestei ședințe.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc, o să intrăm imediat pe votul 

ordinii de zi. Dacă sunt luări de cuvânt la începutul ședinței, dacă nu, îl invit pe domnul 

Pânișoară din sală, vă rog ca să trecem imediat la vot.  

Domnul Alexandru Pânișoară: Sigur, mulțumesc. La mulți ani în primul rând, nu aș fi vrut 

astăzi să particip, chiar să închid și anul cu prezența în consiliu. Dar săptămâna trecută am 

primit un telefon din partea serviciului autorizații de funcționare că sunt chemat să ridic o 

autorizație de funcționare pentru un local pentru care am depus o cerere de emitere din 

09.12.2021. Deci peste un an de zile a durat. Am plătit o taxă de 3400 de lei și mai frumos a 

fost că doamna de la telefon mi-a spus încercați să veniți în această săptămână ca să puteți 

depune pentru prelungire. Deci nu știu pentru ce am plătit taxa, probabil pentru cele 3 zile care 

a mai rămas din an. Dar îmi amintesc de de acțiunea doamnei primar din vară cu privire la niște 

localuri din Parcul Herăstrău, pe care le acuza că nu au autorizație de funcționare. Păi, nu prea 

ai cum să obții o astfel de autorizație. E o chestiune care a fost sesizată frecvent de către cei 

care sunt în industria HORECA, pentru că an de an această autorizație de funcționare trebuie 

reînnoită și niciodată nu este emisă în termen, motiv pentru care de cele mai multe ori operatorii 

rămân descoperiți și prestează activități comerciale în mod normal nelegal, pentru că nu au 

această autorizație de funcționare, dar nu pentru că nu au depus diligențe, ci pentru că autoritatea 

nu își îndeplinește atribuțiile. Deci, eu am făcut acea cerere nouă, decembrie am bonul de 

înregistrare, s-au solicitat tot felul de completări, care erau deja la dosar încă din prima depuse, 

evident cu scopul de a tergiversa și de a nu răspunde în termen. Ideea este că am stat un an de 

zile fără autorizație de funcționare, cu o taxă plătită pentru care va fi valabilă 3 zile și sunt 

nevoit să cer o prelungire pentru care iarăși trebuie să plătesc o altă taxă și probabil tot la anul, 

spre final, va ieși și acea prelungire. Deci asta este o problemă destul de gravă la nivelul 

Sectorului 1  a faptului că nu există, nu se respectă termenele mă, cel puțin în ceea ce privește 

autorizație de funcționare care evident vizează vizează întreaga industrie HORECA din 

Sectorul 1, restaurante, cluburi, baruri și așa mai departe și cu atât mai mult că suntem vine 

Revelionul și majoritatea vor fi pline în care se vor desfășura petreceri. Iar a doua temă pentru 

că mi-a fost adusă în atenție de mai multe ori de către mai multe grupuri de inițiativă civică 

niște intervenții care se realizează asupra unor toalete publice în Sectorul 1, unele în Parcul 

Kiseleff, unul este lângă sediul DNA și mai este unul pe.... la Aman, Calea Griviței. Toate 

aceste investiții eu le-am căutat pe SEAP, nu există! Ele la cu excepția unei au reușit să pună 

într-un final panoul de informare a investiției și am găsit firmele scrise acolo pe care le-am 

căutat pe SEAP. Nu există nici ofertanți, nici ni mic. Nu înțelegem ADP-ul dacă le-a dat cu 

atribuire directă, dacă a făcut licitație, habar n-avem. De avizul Ministerului Culturii, nici nu 

mai încape loc să mai vorbim, pentru că ele toate sunt în zona, considerată protejată și așa cum 

bine ne-am obișnuit de la intervențiile de pe B-dul Aviatorilor, Kiseleff, Parcul Kiseleff, gardul 

Primăriei Sectorului 1, toate acestea, inclusiv lucrările făcute la Nicolae Iorga niciuna nu are 
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avizul Ministerului Culturii. Pentru acest sector Ministerul Culturii nu există pentru acest sector 

referitor, respectiv pentru primar. Pentru oricare dintre noi care ar face același lucru în aceste 

zone, în mod evident s-ar deschide dosar penal, s-ar primi amendă, s-ar dispune intrarea în 

legalitate și așa mai departe. Aș vrea, dacă puteți, stimați consilieri, să verificați aceste lucrări 

care se fac de către ADP. Eu nu am găsit, poate dumneavoastră aveți mai multă... mai mult 

succes în acest demers. Nu am putut să înțeleg cum se alocă aceste cheltuieli, cum se 

modernizează fără panou, în condițiile în care legea spune foarte clar că lipsa panoului, lucrările 

se opresc de către Inspectorat de Stat în Construcții. Din păcate, nu au venit la sesizări. Asta 

este, nu e o tragedie, mai bine ar fi să îmbunătățim serviciile din acest sector și mai puțin să ne 

concentrăm pe componenta de control, pentru că în Sectorul 1, cel puțin de 2 ani de zile și în 

trecut, dar cel puțin de 2 ani de zile și de când mă preocupă în mod deosebit acest aspect, nu 

există nici cel mai mic respect pentru lege, pentru cetățeni, pentru cheltuirea banului public. 

Am primit cu entuziasm știrea doamnei primar că se va construi un corp nou la școala Heliade. 

Sună bine,  cred că e primul proiect pe care îl implementează doamna primar, pe care consiliul 

îl aprobă.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: E vechi.  

Domnul Alexandru Pânișoară: A fost aprobată documentația anul acesta dar...  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Proiect dinainte.  

Domnul Alexandru Pânișoară: Îmi amintesc și de știrea conform căreia Sectorul 1 are un 

deficit bugetar de aproape 200000000 de euro în 2 ani și am făcut și eu un calcul. E matematică 

elementară dacă acea construcție pentru 600 de elevi a costat 3000000 cu 200000000 de euro 

făceam aproape 60 de școli. Și sectorul are 79 de școli și aici inclusiv cele pentru persoane cu 

nevoi speciale. Deci, ca să înțelegeți ponderea și preocuparea acestui primar și acestei 

administrații pentru bunăstarea cetățenilor, de asta cred că ar trebui în primul rând, de la anu, 

acuma se închide acest an Primarul și administrația pe care o coordonează să fie în primul rând 

mult mai transparentă. 2 ani de zile n-a publicat absolut nimic, numărul dispozițiilor primarului, 

le văd doar pe cele de convocare. În aceste ședințe sunt 5 mii și ceva. Deci nicio dispoziție 

publică publicată. Să ne spună și nouă dacă are un plan. Există o strategie, o viziune, un crochiu, 

o idee de cum se poate dezvolta acest sector coerent și nu doar proiecte spontane, doar pentru 

a câștiga și a capitaliza imagine. Pe mine mă interesează în mod deosebit, sunt locuitori acestui 

sector. M-am mutat din sectorul șase, am stat în Militari tocmai în ideea că acest sector este 

mult mai dezvoltat, mult mai curat, mult mai civilizat. M-am mutat de 2 ani nu știu. Parcă am 

venit cu ghinionul că efectiv s-a transformat în și culmea, Sectorul 6, Militariul a ajuns să arate 

mai bine decât sectorul 1 și nu m-a costat puțin să ajung să stau în Sectoru 1. Am făcut-o cu 

eforturi. Am sperat că am și o parte, de un spațiu public de calitate, de servicii de calitate și așa 

mai departe. 2 ani de zile nu am avut parte de nimic din acestea. Este trist, este păcat, nu-mi 

dau seama de ce USR-ul cu au irosit o asemenea șansă unică, un asemenea partid să reușească 

să pună mâna pe o primărie ca Sectorul 1 și să-și bată joc de banii publici și de ce putea să se 

facă aici. Doamna primar, dacă ar fi făcut 10 % din ce a promis și era transparentă cred că 30 

de ani nu mai dădea nimeni jos de pe scaun și asta vedem la celelalte sectoare unde se întâmplă 

lucrul ăsta.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, mulțumim!  

Domnul Alexandru Pânișoară: Atât am vrut, vă doresc un An Nou fericit. La mulți ani să ne 

vedem cu bine și sărbători fericite.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Un An Nou mult mai bun. Mulțumim că tot 

timpul veniți aici și ne sesizați diverse aspecte. Așa este imediat dau cuvântul la toți colegii. 
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Părerea mea personală este că doamna Clotilde Armand duce o luptă, o singură luptă și aceea e 

cu proprii locuitori, cu locuitorii Sectorului 1, se luptă cu dânșii zilnic. Domnul Oianu, imediat, 

domnul Păiuși și domnul Dinu din online.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Da. În primul rând, ascultând în continuare cetățeni, diferiți 

cetățeni care vin aici ne spun, de fapt, care e realitatea în acest sector. Eu îmi dau seama că ar 

trebui de fiecare dată când luăm cuvântul să ne cerem scuze cetățenilor acestui sector în numele 

acestui primar și administrației din acest mandat pentru că, evident, evident, este de departe cel 

mai prost mandat din ultimii 30... fericite, cetățenilor acestui sector. Cât se poate de fericite în 

acest sector și scuzele de rigoare pentru haosul de bandada și lipsa de coerență a acestei 

administrații. Noi, consilierii, ne-am transformat din reprezentanți ai cetățenilor și aduși aici 

pentru a ajuta implementarea și dezvoltarea unor proiecte bune pentru sector și pentru cetățeni. 

Ne-am transformat în niște cerberi care stăm și păzim poarta iadului care este, știți și 

dumneavoastră, unde începe iadul aici, la intrare în primărie. Și suntem mai mult atenți să 

amendăm fiecare abatere, fiecare abuz, fiecare deraiere pe care o are doamna primar 

administrativ în acest timp. E trist să auzim în continuare cum nimic nu funcționează cum 

trebuie. Este trist să vedem cum în continuare, doamna primar Clotilde Armand n-are timp 

pentru cetățeni, nu există audiențe și nu există transparență în această primărie. Este trist în ce 

s-a transformat și proiectul pe fonduri legat transparența în care, brusc, doamna primar a hotărât 

că este nevoie de mai multă transparență la Consiliu, nu la aparatul primarului. Ca și cum noi 

suntem executivi aici și noi trebuie să avem transparență pentru ca oamenii să știe ce se 

întâmplă.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu, n-am apăsat pe nimic.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: În sfârșit, una peste alta, că nu vreau să mă lungesc acum, că 

uite, sunt sărbători cu inima strânsă și ce să zic, dincolo de umilințe, dincolo de jigniri, dincolo 

de modul tratamentul sfidător al acestui primar, ne uităm cu speranță la anul care va veni și așa 

cum până în ultimul, până la ultima ședință de consiliu care are loc astăzi să sperăm că e ultima, 

că nu să știe, doamna primar ne mai poate chema și zilele următoare. Am reușit să stăm vigilenți 

și să amendăm fiecare abatere și fiecare tentativă de abuz. Așa promitem că o să facem și la 

anul și la anul și până la sfârșit și mai mult de atât. Acum, în încheiere, vroiam să vă spun că de 

Crăciun am pus niște dorințe în pomul trist care se află la parterul acestei primării, pomul de 

bradul de Crăciun pus de doamna primar trist și cam negru la suflet. Așa am pus niște bilețele 

cu dorințe, o chestie tradițională în lumea occidentală, în care am scris acolo că ne dorim ca 

doamna primar să respecte legea. Ne dorim ca doamna primar să implementeze proiectele. Noi 

ne dorim ca doamna primar să dezvolte empatie și compasiune pentru cetățenii Sectorului 1 și 

să muncească pentru ei și să sperăm că singura speranță a rămas la Dumnezeu ca în anul care 

vine să o facă pă doamna primar să respecte toate aceste dorințe ale cetățenilor Sectorului 1. Vă 

mulțumesc și la mulți ani.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumim, nu cred că se va întâmpla asta. 

Domnul Păiuși și domnul Dinu din online, imediat.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1 : Mulțumesc doamna președinte, 

aveam o nelămurire legată de intervenția domnului Pânișoară legată de o autorizație de 

funcționare care înțeleg că a depus o documentație pe 09.12.2021 a având mai multe completări, 

a plătit o taxă și a obținut-o. Ați obținut-o până la urmă această autorizație de funcționare?  

Domnul Alexandru Pânișoară: Mulțumesc, vineri dacă mă înșel, m-a sunat să ridic, mâine 

mă voi duce să o ridic. Astăzi nu am cum mă voi duce să ridic această autorizație, dar vorbim 

de un an de zile.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1 : Un an de zile da, ați avut mai 

multe completări de adus și bănuiesc că în momentul în care ați adus completările vi s-a eliberat 

autorizația. Nu despre asta.  

Domnul Alexandru Pânișoară: Ultima completare real făcută este în iunie dar nu niciuna 

dintre actele. Niciunul dintre actele solicitate . Erau deja la dosar din prima.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Îmi puteți spune numărul 

autorizației?  

Domnul Alexandru Pânișoară: Îmi pare rău, nu pot să fac acest lucru, mai ales cu 

dumneavoastră, știind istoricul. Nu eu am spațiu și nu aș vrea să creez neplăceri persoanei pe 

care am ajutat-o să depună această cerere.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Încercăm să lămurim lucrurile, 

nu?  

Domnul Alexandru Pânișoară: Știu, domnule Păiuși, eu am mai pierdut un contract din cauza 

colegilor dumneavoastră, un contract de proiectare unde clientul tot așa ales să rezilieze, 

întrucât erau apropiați ai domnului Nicușor, cu care eu eram în conflict și a emis un certificat 

pe care nu putea fi folosit. Nu mai expun prietenii, clienții și apropiații abuzurilor autorității 

doar pentru că autoritatea are o vendetă cu mine, fără să înțeleagă că eu aici nu vin în calitate 

de a arăta cu degetul, ci de a reclama niște nereguli, atâta nu. Aș veni să și l aud, dacă aș avea 

ce!? Dar îmi pare rău, nu pot să fac lucrul acesta.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Am înțeles și acum vi se solicită 

o plata unei noi taxe?  

Domnul Alexandru Pânișoară: Conform regulamentului, orice reînnoire se taxează ca și la 

autorizația inițială, adică voi avea autorizație pentru 3 zile dintr-un an.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: E aberant.  

Domnul Alexandru Pânișoară:  Dar, asta este situația.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: E total ilegal că este.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1 : Încercam să verific exact situația 

de fapt.  

Domnul Alexandru Pânișoară: Din păcate, nu am mandat din partea clientului să pot face 

această dezvăluire. Eu v-am sesizat o speță este cât se poate de reală. Se poate verifica, dar din 

păcate nu pot fără un mandat din partea.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Al doilea aspect era legat de 

toaletele care sunt reabilitate și înțeleg că una singură are panou de informare.  

Domnul Alexandru Pânișoară: Nu are. Celelalte nu le-au avut, deși s-au străduit destul de 

mult cei de la Inițiativa Civică, de exemplu, Kiseleff și în urma demersurilor lor au reușit să se 

pună aceste panouri, dar cea care este pe lângă sediul DNA nu, nu are încă panou și se lucrează 

de mai bine. 2 luni lucrările aproape se finalizează.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Cele de pe Kiseleff au o 

autorizație emisă de cine?  

Domnul Alexandru Pânișoară: Cred că este Primăria Capitalei, dar in investitorul este ADP 

Sector 1.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Bun, deci înseamnă ca au 

autorizație, nu? Funcționare? Ajungem la această concluzie. Deci cea de pe Kiseleff și cea de 

pe Aman suntem siguri că au autorizație de la Primăria Capitalei, da?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ok, haideți până la finalul ședinței să avem 

toate datele astea  și reluăm.  
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Domnul Alexandru Pânișoară: Da, vă spun aici scrie numărul autorizației de construire, N/A. 

Deci nu are autorizație. Și aici vorbim de vă spun și șantierul B-dul Poligrafiei nr. 4 , Nu! ăsta 

e pe..., mă scuzați, wc Doina 2, Șos, Pavel Kiseleff 1 și cel de-al doilea la fel. A, ăsta are un 

contract pus, nu este autorizația, deci nu respectă nici măcar panoul și aici vorbim de wc 

Herăstrău, B-dul Kiseleff. Deci cele 2 nu, autorizații de funcționare, de autorizație de construire, 

mă scuzați și vorbim de panoul care informează că se execută lucrări în zonă... în ce, în 

monument istoric!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Ok, vă mulțumesc, domnul Pânișoară, știți că e un obicei în 

București. Dacă ați observat, multe restaurante se fac pe toaletele astea publice? Da, ați 

observat, nu.  

Domnul Alexandru Pânișoară: S-au făcut, da, da, sunt... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Ne dați și nouă adresele astea, să fim și noi atenți, că poate, 

cine știe, crește ca o ciupercă un nou restaurant cum se numește, de asta e mai emancipat, mai 

progresist, mai franțuzesc? Poate cine știe, o să vedem, dar trebuie să fim atenți că e un obicei 

cunoscut și după, după cum am observat, gurme. Sigur că da, cu fine dining. Știți cum e pe 

Franța? Poate și cu o stea Michelin, mai știți, nu se știe niciodată. E un obicei în București să 

se dezvolte aceste restaurante pe toalete publice. Știm mai multe locuri de genul ăsta și cum 

știm că doamna primar ia obiceiurile din trecut, le ia și le adoptă, efectiv se molipsește foarte 

ușor. A luat toate bolile astea în ghilimele. Vreau să spun știi, toate păcatele administrațiilor 

dinainte le are și doamna primar acum și cu apartamentele și cu asta. Deci nu m-aș mira să fie 

să-l ia și păcatul ăsta cu toaletele transformate în restaurante. Așa că o să solicităm adresele 

astea și o să fim puțini atenți, că cine știe, mai, mai devreme sau mai târziu vedem un restaurant 

franțuzesc, pe unul din toaletele astea de.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc. Domnul Dinu din online și 

revenim până la finalul șed... Domnul Dinu vă rog. Domnul Dinu, dacă ne auziți, aveți cuvântul 

și trecem imediat la votul ordinii de zi. Ok, haideți să supun la vot ordinea de zi și reluăm 

imediat discuțiile. Supun aprobării aprobarea ordinii de zi. Vă rog să votați! Doamna Cășvean, 

doamna Halaț, doamna Regalia, domnul Ozata, domnul doamna Miloș, domnul Dinu, doamna 

Iacob. Doamna Halaț, doamna Iacob ? Pot să opresc votul? Deci au votat până acum 23 de 

consilieri și consiliere. O să opresc votul. 23 de voturi Pentru. Ordinea de zi a fost aprobată. 

Domnul Dinu.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, bună ziua am rugămintea să vină sala de 

ședință inițiatorul proiectului de rectificare bugetară, adică doamna primar Armand și cu 

directorul economic pentru a putea discuta în detaliu despre modificările aduse bugetului. 

Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumim și noi solicităm prezența 

primarului în sala de ședință, cum e și normal, să susțină proiectele, prezența domnului director 

al Management economic. Solicităm introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind AGA 

CET, pentru că ea și aici e o problemă foarte urgentă. Le expiră mandatul dacă nu se rezolvă 

astăzi cred că cea mai bună soluție ar fi ca toți de la CET să-și dea demisia și să vedem cum se 

ocupă Executivul de această problemă. Domnul Oianu, domnul Tudose imediat și doamna 

Secretar o clipă. Doamna Secretar voia să ne transmită ceva.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Având în vedere faptul că până 

la acest moment la secretariat nu au fost transmise avizele comisiilor de specialitate pentru 

proiectele de hotărâre aflate la pozițiile 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi, acesta la acest moment nu 
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pot fi supuse dezbaterii având în vedere prevederile art. 136 alin 8 din Codul administrativ. 

Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnul Tudose, domnul Tudose și domnul 

Ciungu.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bună ziua, dragi colegi și la mulți ani. În primul rând o să 

încerc să fiu cât se poate de concis ținând cont că ne aflăm într-o situație în care, conform celor 

spuse de doamna secretar, proiectele referitoare la rectificarea de buget urmează să primească 

și avize să intre și în discuțiile consiliului aș dori ca în forma finală în care vor intra în discuțiile 

consiliului să continuă și acea prevedere legată de generatoarele pe care Sectorul 1 dorește să 

le trimită în Ucraina în ajutorul persoanelor defavorizate, ținând cont că în Ucraina avem o 

comunitate românească foarte puternică în regiunea Cernăuti și există o serie întreagă, Sectorul 

1 este înfrățit cu această regiune Cernăuți și  în trecut a ajutat cât s-a putut școlile și grădinițele 

din această regiune. Românii din această regiune propun să se găsească formula astfel încât în 

cazul în care vom asigura generatoare pentru Ucraina, acestea să fie  distribuite în mod 

preferențial către primăriile din raionul Cernăuți, în baza cererilor formulate de primarii români 

din regiunea Cernăuți. Să ne asigurăm, măcar pe această cale, că românii noștri din Ucraina pot 

beneficia de sprijinul pe care noi dorim să-l dăm. Totodată, ca să nu existe niciun fel de 

problemă, din discuțiile purtate am înțeles că au disponibilitatea de a veni în vama dintre 

România și Ucraina, să ridice personal aceste generatoare în cazul în care consiliu va decide 

achiziționarea lor prin rectificarea de buget.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Corect.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Din păcate, din păcate, în dulcea bătaie de joc USR-istă se 

fac pe ultima sută de metri aceste promisiuni și aceste speranțe pentru niște oameni care chiar 

în clipele astea trec prin niște momente foarte grele, fără ca, așa cum vedem cum ne-a comunicat 

doamna Secretar, să existe măcar decența, să existe toate documentele necesare su punerii 

votului consiliului. Dar asta este, de fapt și drept, perdeaua de fum cu care Armand își acoperă 

fiecare incompetență și fiecare gest pe care îl face împotriva cetățenilor români și împotriva 

cetățenilor din Sectorul 1. mulțumesc  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc, mai ales că noi suntem și înfrățiți 

cu Cernăuțiul. E o idee foarte bună. Mulțumim Domnul Tudose. Domnul Ciungu erați înscris 

la cuvânt din online. Vă dau imediat cuvântul, mai ales că, așa cum a anunțat doamna Secretar, 

primele 3 proiecte de pe ordinea de zi nu au avizele comisiei de specialitate. Eu vă propun să le 

discutăm la final. Domnul Ciungu vă rog.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Bună ziua mă auziți?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): În primul rând sper că ați avut un Crăciun liniștit 

și că sunteți sănătoși cu toții.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamne ajută!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu  (online): Și celor care au câte un Ștefan în familie vă 

doresc la mulți ani. Am auzit de câteva ori spunându-se în această, în acest început de ședință, 

vorbindu-se despre un primar al Sectorului 1. Avea și o întrebare cine e acel primar, că eu nu 

cunosc, adică n-am văzut la față de mult timp un om care să stea în acel scaun al primarului. 

Habar n-am cine e. Știu doar o persoană online care face mm-uri pe Facebook. În rest, nu, nu, 

habar n-am cine e primarul Sectorului 1. Ca să-i răspund și domnului Pânișoară dânsul a atras 

foarte bine atenția asupra unei probleme pe care eu am atins-o deja de aproape un an de zile am 

depus un proiect de hotărâre de consiliu pe partea de autorizații de funcționare pentru aceste 
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restaurante, cafenele și  așa mai departe pentru mediul HORECA, să treacă de la 4 ani de la un 

an sau în fiecare an reautorizarea acelui spațiu la autorizare la 4 ani cu avizare anuală . Avizarea 

a nu ală ar însemna câteva acte, ceva foarte rapid, fără bani extra, exact cum există în Sectorul 

6 de aproape un an de zile Primarul Sectorului 1 refuză. Repet, acel primar care nu există refuză 

să pună în ordinea zi a acestui Consiliu Local proiect de hotărâre de consiliu local perfect 

valabil, repet, deja implementat de peste un an și ceva în Sectorul 6 al Capitalei. Deci 

funcționează și este legal. O asigur pe această doamnă așa-zisă primar. În rest, ce să vă mai 

spunem? Sunt complet de acord și cu ce spunea colegul nostru, domnul Tudose haideți să-i 

ajutăm și pe românii din Ucraina, pentru că sunt mulți și au nevoie de ajutorul nostru. Să nu 

dăm doar eu știu, dintr-un act de populism de facebook, un ajutor doar verbal. Haideți să puneți 

mâna, dragi colegi din USR din executiv, să faceți și ceva treabă, că toți se încheie anul și 

terminați anul cu 800000000 de lei necheltuiți, cel mai mare record negativ din istoria României 

de cheltuit bani pentru investiții.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule Ciungu, mulțumim și 

sărbători fericite. Ok, încă o dată solicităm introducerea proiectului de hotărâre privind 

componența AGA CET. Solicităm introducerea pe ordinea de zi uniformizarea salariilor și 

pentru Centrul Multifuncțional Caraiman. Mai avem înscriși la cuvânt pe domnul Oianu, 

domnul Nicolaescu, domnul Dinu și domnul Păiuși și trecem imediat la vot. Așa că o să vă 

supun aprobării să votăm primele 3 proiecte la final, să schimbăm ordinea, până se reglează cu 

toate avizele comisiilor de specialitate. Domnu Oianu.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Nu! Stați puțin, să-mi pun o dorință! Că o văd pe doamna 

primar!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Haideți, doamna primar! Suntem aici! Vă 

așteptăm... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Poftiți, doamna primar! Nu fiți! Ia uite ce sfioasă e, n-am văzut 

așa ceva? Eu am văzut-o. Voi n-ați văzut-o. Eu mi-am pus o dorință să meargă bine la anul? 

Da.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: A fost o iluzie!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: O iluzie? Da.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: A fost o iluzie domnul Oianu, nu mai vedeți 

bine!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Cred că nu mai văd bine! Păi nu, că o secundă am zis zic să 

nu greșesc, că m-am uitat, zic n-are cum, n-are cum, n-are cum! Că arăta, știți, semăna cu 

doamna primar? Știți, am zis!? Zic doamne, zi-mi-am dorințele mele capătă, da, capătă imagine! 

Fata Morgana, sigur că da.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Înainte să începeți, iertați-mă, intru peste 

dumneavoastră, doamna Secretar. Proiectul cu AGA CET Grivița și proiectul cu uniformizarea 

salariilor Caraiman, în ce stadiu sunt? Să fie introduse astăzi pe ordinea de zi! Domnu Oianu?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Eu în primul rând că ați invitat-o pe doamna primar, vă anunț 

de pe acum că eu nu mă duc s-o chem, că m-am dus o dată și mi-e frică acum să nu iau o bătaie 

de la cerberul de la intrare de acolo. Că data trecută s-a pus în fața mea, ziceai că vrea să mă 

mănânce. Deci șansa să mai mă duc eu după doamna primar nu mai există. Cine vrea să se ducă 

în locul meu, vă rog frumos, sunteți invitați! Merge să o chemați pe doamna primar! După cum 

observați e aici! A doua chestie domnul Pânișoară să nu mai veniți cu discuții din-astea, cu 

autorizații, că nenorociți mulți oameni! Vă dați seama că acum domnul Păiuși ia toată lista cu 

cei care le expiră autorizația și-i arde pe toți. Adică nu scapă niciunul ca să fie siguri că da, îi 



13 
 

pedepsește pe toți. Deci vă rog eu frumos, fiți atent că pățim chestii întotdeauna. Legat de 

Cernăuți, în baza frăției pe care am făcut-o dintre București și Cernăuți, inițiativa propusă de 

domnul consilier Tudose este salutară și ar fi minunat, dacă doamna primar, după ce se 

îngrijește de românii din Ucraina, se poate...., își poate aduce aminte și se îngrijește și de 

românii din Sectorul 1! Că și ăștia-s tot români, tot de-ai noștri și ce să vezi, sunt și în țara 

noastră, aici. E un pic mai ușor! Deci eu zic așa hai să avem grijă să trimitem ce avem nevoie, 

să trimitem la Cernăuți, că oamenii ăia sunt mai într-o situație mult mai grea decât suntem noi 

în Sectorul 1 da, după aia, imediat, doamna primar, poate veniți cu niște inițiative și aveți grijă 

și de cetățenii aceștia care v-au votat în Sectorul 1! Ce ziceți de acest lucru? Și aici multe lucruri 

trebuiesc făcute, sigur că da, bun! Acum gata mă apropii de sfârșit de abia aștept să aud 

discuțiile pe buget.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mai ales că sunt doar câteva zile pe la sfârșitul anului și văd 

acolo niște sume, care mă lasă cu gura căscată. Hai să vedem, mulțumesc!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: O să-l invit imediat pe domnul director de 

Management Economic la microfon. Mi s-a transmis. Doamna Secretar mi-a transmis că cele 2 

proiecte solicitate de noi, sunt încă la cabinet primar. Deci, ca să audă toți cetățenii, sunt la 

cabinet primar. Domnul Nicolaescu, vă rog!  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Da, mulțumesc și eu aveam o rugăminte pentru a vota 

proiectul rectificării bugetare, pentru că este o rugăminte, de fapt, din partea școlilor de stat și 

private din Sectorul 1 și sunt niște sume alocate unităților de învățământ de stat și private și este 

aici domnul Director Economic care sper că să vă lămurească la toate întrebările pe care le veți 

pune. Și  al II-lea punct la care vreau să mă refer, este mă rog, dumneavoastră ați făcut 

propunerea să se discute primele 3 proiecte la finalul ședinței! Eu aș vrea să, dacă vreți și cu 

rugămintea dumneavoastră să se convoace comisia juridică, să vorbiți cu doamna Haliț sau cine 

e președinta sau dumneavoastră că sunteți secretar, la doamna Popa mă refer! Comisia de 

sănătate, domnul Oianu poate vrea și dânsul s-o convoace!? Comisia de buget a rezolvat-o aici 

este colegul meu, domnul Păiuși, viceprimar! Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da mulțumim. Domnul Gheorghe? Imediat 

vă dau cuvântul la toți!  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da păi eu am deja întrebări pentru doamna primar 

și domnul director economic. Să înțeleg că sunt amândoi în sală?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: N-am înțeles, aveți întrebări pentru domnul 

director!?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Și pentru doamna Armand! Că doar proiectul de 

rectificare bugetară este susținut de domnia sa!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Dacă puteți vorbi în microfon, domnul Dinu!  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Păi eu vorbesc, dar să dea colegii de la IT mai tare 

volumul ca să mă auziți.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Acum se aude mai bine? Da.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, doamna Armand a venit și dumneaei în sală 

ca să susțină proiectul?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu, n-a venit domnul Dinu!  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Bun, atunci voi începe cu domnul director 

economic. Voiam doar să se consemneze că inițiatorul proiectului nu își susține proiectul de 
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rectificare bugetară. Domnule director, spuneți-mi și mie aproximativ, cîți oameni și câte zile 

au muncit pentru a crea această rectificare bugetară?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Într-o rectificare toți lucrăm, toată direcția 

economică.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Care câți oameni înseamnă?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: 7 persoane sunt la buget, Execuție bugetară.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Prefect și câte zile? O săptămână 7 zile? Două 

săptamani...?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: În funcție de deciziile care vin sau de.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Nu acest buget rectificare bugetară, mă refer la 

această rectificare, ultima, care este azi pe ordinea de zi.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: De când au apărut ul timele decizii ale 

Ministerului de Finanțe. Au fost mai multe... 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Am înțeles eu ce... !? Deci domnul Dinu 

întreabă așa: când au trimis inspectoratul adresă ca să fie repartizați acei bani de la Guvern către 

grădinițele și școlile private pe 14? Da!?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Da, în jur de 15 decembrie!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ok! Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi 

astăzi.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: A mai fost și la Precedenta rectificare! 

Saptamana trecuta!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Când a fost introdus? Și are... până când 

lucrează trezoreria. Mai au timp, au școlile și grădinițele private să...  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Noi putem să facem. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: ... solicite acești bani?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Putem să facem OP-urile și pe 29 și pe 30 

inclusiv și lor le vor intra în cont și se vor.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Deci important e să depună cererile anul ăsta?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Da, da, da, da.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ok. Domnul Dinu. Mai aveam eu o întrebare, 

Domnul director, dacă tot am intrat aici pe discuții. Cum e posibil să fie o execuție bugetară de 

4 mii...? O clipă să intru pe capitol! Pe capitolul 6702 parcă..., e o execuție de peste 4000 %. 

Deci pe capitolul 6702 execuția bugetară e de 4714,72 % .  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Puteți să-mi arătați mai exact despre ce e vorba?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Cum îmi explicați asta? Execuția bugetară pe 

capitolul 6702 Biserici, 4714,72 % execuție bugetară!?  

Domnul Marius Petre- Director Economic:  Unde se regăsește informația?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: În proiectul de execuție bugetară!  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Trebuie să văd despre ce e vorba.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog să verificați și să îmi răspundeți.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Revin în atenția... 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Deci capitolul 6702...  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Aia e cultura!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:... are per total, are 49 % execuție, dar pe sub- 

capitolul 6702 Biserici, execuția e de 4714 % !?  
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Domnul Marius Petre- Director Economic: O să merg să verific și mă întorc în câteva 

minute!? Mă întorc imediat.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Eu o să revin în atenția primarului Armand. Am avut 

amabilitatea de a fi contactat și informat legat de propunerea pe care am făcut-o și în acest 

moment pot anunța aparatul primăriei și pe doamna primar că există susținerea logistică a 

Consulatului General al României din Cernăuți, cu atât mai mult cu cât Consulul general este 

în țară și poate veni la primărie pentru stabilirea detaliilor împreună cu doamna primar. Asta în 

cazul în care dânsa dă curs solicitării ca generatoarele pe care Sectorul 1 le trimite către Ucraina 

să fie, prioritar trimise, încă o dată spun, către primăriile românești din Ucraina. Pentru că avem 

acolo copii, adulți, bătrâni care suferă la fel ca toți ucrainienii și față de care guvernul ucrainian, 

așa cum am văzut în ultima modificare legislativă în care continuă să ne interzică folosirea 

limbii române în Ucraina, ignoră, ca să fiu politicos, să zic, această comunitate, măcar  noi de-

aici, dacă tot dorim să ajutăm să ajutăm comunitatea de români din Ucraina. Vă mulțumesc încă 

o dată, Consulul General își arată disponibilitatea de a veni la discuții cu primăria, iar 

Consulatul General al României la Cernăuți ne asigură de susținerea logistică în cazul în care 

vom face acest pas. Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc. Domnul Păiuși.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Da, mulțumesc doamna 

președinte. Domnul președinte Dinu Gheorghe, președinte comisiei de buget a trimis pe mail 

convocarea ședinței pentru proiectul 1, 2 și 3. Eu am completat cele 3 avize, înțeleg de la 

secretariat că ar trebui ca dânsul să dea citire rezultatul voturilor. Eu cu domnul Ned Vicol am 

fost Pentru, ceilalți colegi sunt cu Abținere. Deci dacă domnul Dinu Gheorghe are bunăvoința 

de a da citire în online acestor rezultate pentru a fi validate și de către comisie și ulterior să vină 

să le semneze și fizic când sunt în ședință. Ăsta e primul lucru pe care vreau să-l spun....  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Sigur... și în comisia juridică la fel am 

solicitat. Trebuie doar convocată, ne exprimăm toți votul și o să-i dau citire aici în ... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Al doilea subiect pe care vreau 

să vi-l aduc în față este solicitarea domnului Cristi Comșa, cea care este președintele Asociației 

Școlilor Private. Dacă îi permite să intre impusă. Sun vrea să vă comunice ceva legat de acest 

proiect de rectificare bugetară. Numai o secundă a trimis și pe e-mail domnul Comșa... 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ok. Deci intră prin telefon, Da? la 

dumneavoastră?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Domnul Comșa sunteți în direct. 

Acum puteți să comunicați consilierilor doleanțele dumneavoastră legate de rectificarea 

bugetară.  

Domnul Cristian Comșa (prin telefon): Bună ziua, mă numesc Cristian Comșa. Sunt 

președinte al Asociației Școlilor Particulare din România. Reprezintă aproximativ 300 de unități 

private și cele câteva zeci din Sectorul 1. Am fost în contact în ultimele zile cu consilieri locali 

de la toate partidele politice și am rugămintea ca în aceast ultim ceas să aprobați rectificarea 

bugetară pentru că banii care sunt alocați de la bugetul de stat pentru unitățile private de 

învățământ, pe de o parte, dar toți banii care sunt alocați segmentului învățământ să meargă 

către destinatari. Să știți că banii aceștia nu sunt ai unităților private, sunt bani care se duc pe 

cheltuieli salariale, sunt bani care se duc pe utilități, sunt banii care se duc pe bursele sociale, 

ale elevilor, burse de merit, burse de performanță, sunt bani ai elevilor cu... Toți acești bani vin 

de la bugetul de stat și dacă nu ajung la destinatar până la finalul acestui acestui an calendaristic 

de și în următoarele zile banii se întorc la la bugetul de stat și nu vom avea de... nu vom putea 
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decât să dăm în judecată Consiliul Local și pe toți consilierii locali care nu și-au făcut treaba. 

Să știți că a fost un demers titanic în spate. De când s-a început rectificarea bugetară la nivel 

național din luna septembrie prin inspectorat, e prin Ministerul Educației, Ministerul de Finanțe 

ca aceste sume să se regăsească în în bugetul de stat și să ajungă la destinatar. Este inacceptabil. 

Este singurul UAT din România și credeți-mă că sunt în contact cu toate UAT-urile unde se 

întâmplă acest lucru. Este inacceptabil și acest acești bani sunt prevăzuți de lege. În momentul 

de față se încalcă legea. Nu vom avea decât să dăm în judecată Consiliul Local. Oricum va fi. 

Dacă banii nu ajung la destinatari, singura soluție pe care o avem este să dăm, obținem o decizie 

a instanței pentru a recupera acești acești bani și eventualele daune de pe orice, de orice, de 

orice fel. Vă rog din suflet pe toți reprezentanții partidelor parlamentare. Nu este un o chestie 

politică. Înțeleg că sunt sunt disensiuni și sunt aspecte care trebuie să se regleze la nivelul 

Consiliului Local al Sectorului 1 dar nu cred că trebuie să sufere ce tățenii și mai... antreprenorii  

din Sectorul 1.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnul director, ne auziți, vă rog, ne auziți?  

Domnul Cristian Comșa ( prin telefon ): V-aud! Da!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mai devreme, dumneavoastră ne-ați 

amenințat că ne dați în judecată, dar cred că nu ați înțeles foarte bine. Nu noi introducem 

proiectele pe ordinea de zi. Da, Executivul, adică primarul, introduce proiectele pe ordinea de 

zi. Noi suntem pentru și de asta ne-am și prezentat astăzi aici să votăm acest proiect. Tocmai 

pentru că s-a introdus cu întârziere și e posibil să nu puteți primi banii anul acesta și se vor 

pierde. Așa că vă rog frumos, mai bine ne întrebați. Noi suntem aici pentru a vota acest proiect. 

Rectificarea bugetară să fie exclusiv pentru banii care se duc către școlile private de la stat. Da!  

Domnul Cristian Comșa ( prin telefon ): Vă mulțumesc  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnul Tudose!?  

Domnul Cristian-Adrian Tudose:  Domnule director, reiau... 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu, celelalte 200 milioane care sunt introduși 

așa în buget pe rectificare să votăm cu ochii închiși. Mulțumesc. Iertați-mă!  

Domnul Cristian-Adrian Tudose:  Nicio problemă! Reiau cele spuse de colega mea. Cred că 

în primul rând, forma în care ați început discuția cu consiliul nu este cea mai bună. Nu noi 

suntem cei care suntem vinovați de această situație. Mai mult decât atât, ca o inițiativă care ar 

putea duce la deblocarea punctuală a acestei probleme și fără să țin cont de amenințările voalate 

sau transparente pe care le-ați făcut la adresa consiliului, să știți că nu avem o problemă. Noi 

respectăm legea, suntem prezenți aici și respectăm legea. Dar dacă inițiatorul proiectului care 

l-a depus cu atâta întârziere și vorbim de primarul Armand, chiar își dorește ca acești bani să 

ajungă la școlile private și de stat, să facă o rectificare bugetară punctuală, separată, privitoare 

la situația școlilor și vă garantăm că această rectificare va fi votat în această ședință. Nu ne 

puteți cere să votăm pentru o sumă de 1 % din ceea ce prevede rectificarea bugetară care vă 

este într-adevăr alocată, dumneavoastră să votăm restul aspectelor pe care doamna primar nu ni 

le explică și vorbim de sute milioane de lei. Deci, din acest punct de vedere, nu este prima dată 

când strategia Armand include fie recenzori, fie cetățeni nemulțumiți, întorși împotriva 

contiliului, ca să poată să-și treacă potlogăriile și, mă rog, planurile ascunse pe care le are cu 

banii publici. Spun ascunse, pentru că nouă, consilierilor nu ni se aduc la cunoștință ce dorește 

să facă. Așa că, dacă tot discutăm de un subiect pe care l-ați menționat explicit, vreau să văd 

dacă aveți persoațiunea și capacitatea de a-i pune doamnei primar că o dati și pe dânsa, evident, 

în judecată, dacă nu face acest lucru, nu, să facă această rectificare punctuală pentru subiectul 
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școlilor, iar eu, prezent în această ședință și colegii mei vă garantăm că o vom vota. Vă 

mulțumesc.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc. Domnul Dinu!? Nu domnul 

Podaru, mă iertați și domnul Dinu.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Eu doream cuvântul în cazul în care era în sală domnul director! 

Nu e!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ok, îl solicitați din nou și domnul Dinu.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Mai e nimeni.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ascultăm, domnul Dinu.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, domnul Comșa. Dinu Gheorghe, Președintele 

comisiei de buget. Domnul Comșa voiam să vă descriu exact cum a stat situația. Deci rectificare 

a guvernamentală a bugetului a venit pe 15 decembrie o echipă de 7 profesionisti din 

departamentul de specialitate al  primariei a muncit, a muncit timp de 7 zile lucrătoare pentru a 

veni cu această rectificare, care a fost trimisă pe email pe data de 23 decembrie la ora 7:30, 

parcă seara. Evident că 24; 25;26 au fost zile nelucrătoare, nu s-a lucrat. Deci Consiliul Local 

nu putea să lucreze, iar astăzi suntem aici fiind nevoit să analizăm o rectificare imensă la care 

au muncit 7 profesioniști timp de 7 zile. Deci la noi noi avem o niște cerințe simple să venim 

cu o rectifi care mult mai coerentă, mult mai curată care să prezinte problemele urgente ale 

sectorului, cum ar fi și această rectificare pentru instituțiile de învățământ private pe care 

desigur, dacă vine doamna primar cu ea o vom vota. Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Bun. Domnul Comșa, mai doriți 

să interveniți?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna Regalia.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Bună ziua îmi pare rău că domnul Comșa nu 

mai este pe...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Îl pot resuna!  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Chiar vă rog, aștept!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna Regalia și domnu Ciungu. Aveți 

amândoi cuvântul în acest moment.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Rog pe domnul Ciungu un pic să mă lase să îl 

întreb ceva !  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Sigur toată pentru domnul Comșa aveam și eu 

o întrebare.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Sunteți în direct.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Ruxandra Regalia sunt consilier... 

Domnul Cristian Comșa ( prin telefon ): Și am intrat în varianta online. Reiterez și am spus 

mai devreme și sunt sigur că atâția oameni capabili.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnul Director, dacă poate să o asculte un 

pic pe doamna Regalia.  

Domnul Cristian Comșa (prin telefon ): .... ajungem în instanță și să ne judecăm și să ajungem 

în presă și așa mai departe. Cred că se poate găsi asta.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Ma ascultați puțin?  

Domnul Cristian Comșa ( prin telefon ): ... cel puțin aspectul acesta.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog ascultați un pic pe doamna Regalia,  

că ne suprapunem și nu mai înțelegem nimic.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Ok, vă rog s-o ascultați pe 

doamna Regalia.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Bună ziua sunt Ruxandra Regalia, consilier 

local și inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Îmi 

pare rău ca până la această dată dumneavoastră n-ați luat legătura cu mine, că vă spuneam și o 

altă realitate a învățământului din Sectorul 1. Îmi pare rău că și anul trecut ca și anul ăsta votăm 

rectificare bugetară. O rectificare pe data de 28 decembrie anul trecut anul ăsta pe 27 sunt om 

de școală de 44 de ani și eu știu că trezoreria și alte nu în cazul unităților particulare, vorbesc 

în cadrul unităților de stat, în 28; 29  nu ne mai poate ajuta.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Și sunteți în direct. Acum 

ascultați-o pe doamna Regalia.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Auzit ce am spus ? Nu!? Da, mă repet! Îmi 

pare rău că și anul trecut ca și anul ăsta facem rectificarea bugetară cu 2 zile înainte de finalul 

de an în legătură cu costul standard, că despre ăla vorbim în cazul unităților particulare și de 

burse și nu știu ce. Inspectoratul Școlar a trimis adresă Primăriei Sectorului 1 și în februarie și 

martie iar în decembrie pe 15 a emis o nouă decizie care a fost comunicată Administrației 

Sectorului 1 . Această rectificare bugetară trebuia făcută mai la începutul lunii decembrie și îmi 

pare rău că școlile sunt băgate laolaltă cu alte cheltuieli. Sumele pentru școli sunt infime, sunt 

mici, nu sunt mari, celelalte cheltuieli sunt foarte mari. De aceea dumneavoastră ne atacați injust 

pe noi că nu votăm. Noi nu votăm școlile. Dacă te rectificare bugetară alături de spitale, separat 

de celelalte minuni ale Sectorului 1.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Și vă rog dați-mi voie să-i permit 

să...  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Plăcere. Aveți inspectorul care coordonează 

unitățile particulare în sectorul unde aveți unitatea particulară, vă rog rugați să vă dea numărul 

meu de telefon și să mă sunați alt să vă explic mai multe.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: O să îi dau numărul dumneavostră 

de telefon, da. Dacă doriți, poate să vă răspundă chiar acum. Este în în telefon Domnul Comșa 

dacă doriți să interveniți.  

Domnul Cristian Comșa (prin telefon : Da. Să știți că am auzit. Dorința mea nu este să să 

atac pe mine pe nimeni. Dorită este să găsim o soluție și legea ne oferă puține pârghii să știți. 

Dacă dacă banii aceștia se întorc la bugetul de stat nu există altă cale prin care banii să ajungă 

într-un final...  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Asa e....  

Domnul Cristian Comșa ( prin telefon ): ... la unitățile de stat decât prin instanță, e simplu. 

Nu există altă soluție! Bugetul local dacă sunt alte proiecte care pot fi finanțate din din bugetul 

bugetul local. Acest cost standard nu poate să să ajungă la unitățile de învățământ din banii 

primăriei. Incă nu există bază legală pentru așa ceva. Legea spune că banii aceștia vin din 

bugetul de stat, singura soluție a noastră va fi instanța, dacă nu banii vor fi pierduți.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Așa este domnule director și de asta suntem 

astăzi aici. V-am spus că tocmai pentru asta noi asta insistăm să fie virați acești bani către școlile 

particulare, școlile și grădinițele. Da, știm, dar haideți să nu ajungem la amenințări că ne-ați 

amenințat deja de 2 ori.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Ok, bine, domnul Comșa, vă 

mulțumesc.  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Se poate să am și eu o întrebare pentru domnul 

Comșa?  

Domnul Cristian Comșa (prin telefon): Mulțumesc și eu și succes.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Vă mulțumesc.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Domnul Comșa?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnu Ciungu din online, domnul Podaru 

urmează.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Mă auziți, mă auziți.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da vă auzim? Vă rog.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Da, tot pentru domnul Comșa doream să-l 

întreb? Nu știu de ce se grăbește să plece? Dă cu barda și după aceea pleacă! A face amenințări 

la adresa consilierilor locali asupra unui vot nu este modul de a începe un dialog onest, deschis 

și transparent și sper ca dânsul să nu mai facă o astfel de greșeală în viitor. Mai mult de atât, 

colegii mei au fost foarte diplomați și au explicat foarte clar că noi suntem astăzi aici, putem să 

spunem în a 3-a zi de Crăciun, de Sfântul Ștefan, ca să votăm acest buget ca să dăm bani către 

școlile private. Eu sunt membru în consiliul de administrație în mai multe școli private din 

Sectorul 1 și văd niște lucruri minunate făcute acolo și vreau să-i ajutăm cât de mult putem. De 

altfel, cei care sunt în consiliu văd tot timpul că eu pentru școli și pentru locașul de cult tot 

timpul am spus să dăm cât mai mulți bani putem și avem bani de dat în sine. Faptul că ne-a fost 

dat acest proiect pe 23 seara deși se știa de el în primărie de pe 15 sper să vă spună ceva. De 

asemenea, faptul că primarul Armand lipsește cu desăvârșire și nu își susține acest proiect, sper 

să vă mai spună încă ceva și vreau să vă dau un mic  calcul matematic ca să vedeți ce înseamnă 

responsabilitate acestor consilieri. Astăzi primarul Armand ne aduce pe ordinea de zi o 

rectificare de 200.000.000 de lei suma despre care discutați dumneavoastră este una foarte, 

foarte mică în comparație cu această sumă mare, în care include tot felul de nebunii pe care noi 

propriu-zis nu mai avem timp să le vedem. Nu avem timp pentru care a fost dat pur și simplu 

prea târziu acest proiect. Ca idee, 200.000.000 de lei înseamnă indemnizații le brute ale 

Consiliului Local ale Sectorului 1 pentru peste 300 de ani . Noi trebuie să votăm așa de pe o zi 

pe alta. Deci, când vorbim despre presiuni, aș dori să avem dialog de asemenea , domnule 

Comșa mai am un lucru ați spus mai devreme că ați intrat în dialog cu consilierii locali. Cu 

mine nu ați intrat în dialog, cu consilierii locali din grupul PNL, nu ați intrat în dialog. Ar fi fost 

bine să intrați în dialog cu noi, pentru că vedeați că nu noi suntem problema, noi suntem cei 

care vă susținem și de aceea, iertați-mi domnul sunt un pic într-adevăr supărat pe un asemenea 

pe asemenea declarații.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc, domnul Podaru.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da, domnule director, domnul director am și eu o întrebare la 

ce se referă din această propunere de rectificare, punctul 4 articolul 4 din din proiect. Deci avem 

un articol 4 de la punctul 4 sau de la.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Pagina 4.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: La pagina 4 da, ca să-l identificăm, mai bine! Aveți proiectul 

în față? Zice așa, se aprobă cheltuieli de capital în valoare de 457,122 mii lei, adică 

457.000.000!? mii! Bun! programul de instituții publice, asta ce înseamnă? Că să iau bani și ce 

să fac? Se trec la investiții sau cum!?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Da-ții microfonul domnului!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu mi l-a solicitat! 

Domnul Marius Petre- Director Economic: Citiți-mi tot punctul și vă răspund imediat.  
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Domnul Dan-Niculae Podaru: Aprobă cheltuielile de capital în valoare de 457.122 mii lei, 

conform programului de investiții publice, astfel; Sursa de finanțare Bugetul local al Sectorului 

1 (2-385743 lei) două trei sute optzeci și cinci de mii șapte sute patruștrei mii lei; Bugetul 

instituțiilor publice și al activităților financiare, integral sau parțial din venituri proprii: zero; 

bugetul creditelor externe (71379lei) șaptezeci și unu de mii trei sute șapteșnouă mii lei; total 

(457.122,98lei) patru sute cincizeci și șapte punct o sută douășdoi virgulă nouășopt mii lei.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Da, este vorba de patru sute cincizeci și șapte de 

milioane de lei, cum ați spus la început și sunt... e totalitate a secțiunii de dezvoltare. Toate 

investițiile sectorului.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Care trebuie realizate până la sfârșitul anului în curs, adică în 

acest an?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Care sunt în buget? Nu, nu vor fi realizate 

niciodată la valoarea aia. Sunt doar bugetate.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Am înțeles.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Și creditul extern în valoare de ultimul punct care 

le-a spus de șaptezeci de milioane sau aproape. Deci secțiunea de dezvoltare este formată din 

buget local plus credit extern. Sumele două care le-ați enumerat.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Până la această discuție. Până în acest moment ați avut 

posibilitatea să ne informați asupra structurii acestui buget? Există vreo discuție? Exista vreo 

discuție între aparatul de specialitate și consilieri?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Da, au existat întotdeauna? Da.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Păi nu!  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Prin comisia de buget sunt listele de investiții 

aprobate de la începutul anului aici.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Cu noi nu ați avut această discuție niciodată cu niciunul dintre 

consilierii PNL!  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Cu comisia de buget, doar da!  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Am înțeles bine. Mulțumesc  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Pentru nimic!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnul Dinu.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. Rămâneți la microfon, domnul director.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Am am o întrebare pentru domnul director. 

Spuneți-mi și mie Primăria este într-o situație financiară problematică.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnule director vă rog să ascultați.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Repet întrebarea primăria este într-o situație 

financiară problematică.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă ascultăm.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, domnule director, Primăria este într-o situație 

financiară problematică?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Avem un excedent deosebit de mare.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Repetați vă rog.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Văd oportunitate în a investi banii mai mai serios 

și proiecte care să aducă o viață mai bună în sector.  
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Domnul Marius Petre- Director Economic: Da, dar rectificarea despre care discutăm acum 

este doar de introducerea sumelor primite de la bugetul de stat în bugetul primăriei. Atât, nu 

discutăm de cheltuială.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Păi, eu văd că prin rectificare doriți să plătim și 

niște împrumuturi. Și nu văd de ce am plăti o sută cincizeci și șapte de milioane de de lei, 

împrumuturi, patru, patru sute cincizeci și șapte de milioane de lei, deci optzeci de milioane de 

euro. Când am putea să investim acești bani, mai ales în condiții de criză. Acești bani vor relansa 

economia în Sectorul 1, vă dați seama dacă reușim să emisim aceste sume, adică noi avem niște 

credite de istorice contractate cu dobânzi foarte bune, de să dăm banii înapoi? Eu eu nu, eu nu 

cred că aceasta este o decizie fezabilă economic, mai degrabă este o decizie politică prin care 

primarul să se laude că a făcut ceva ca să fie niște datorii, pentru că ca să-și ascundă 

incompetența de a investi banii.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Aceasta a fost...  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Eu nu cred ca economic e normal, când e criză, noi 

să dăm banii înapoi la creditori, în loc să-i folosim ca să investim, să creăm o viață mai bună în 

sector, să creăm locuri de muncă, să creăm proiecte care să ruleze acești bani publici și care 

eventual să aducă și bani către bugetul local.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: A fost un amendament al consiliului și nu suma 

e mare, nu patru sute de milioane, este vorba de creditele interne și sunt vreo șaptezeci de 

milioane de lei și oricum calendaristic nu mai se poate face până la sfârșitul anului această plată 

anticipat.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Păi, atunci eu vă propun așa haideți să simplificăm 

toate acest proiect de buget și până să îl mutăm pe ultima poziție de pe ordine de zi de astăzi și 

până atunci să veniți cu cu trei puncte, cu trei.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Cu suplimentarea sumelor pentru din deciziile 

Ministerului de Finanțe, nu, sau care are trei puncte.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Cred că s-a întrerupt transmisia. Ok, o să 

facem noi o propunere, grupul PSD până la finalul acestei ședințe. Domnul Dinu s-a întrerupt 

între timp. Dacă vă rog să mă completați, dacă sunteți de acord, până la finalul ședinței, domnule 

director, cu aparatul de specialitate, vă rog să refaceți proiectul privind rectificarea bugetară și 

să fie introduse doar sumele pentru cheltuielile pentru școlile private, cele două milioane o sută 

unu mii lei pentru generatoarele electrice din Cernăuți, ca să fie foarte clar de la început și banii 

alocați pentru măsurile anticriză energetică. Domnul Dinu dacă mai aveați ceva de completat.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, desigur. Și dacă mai sunt alte puncte, da, în 

rectificare care vin de la Guvern care trebuie incluse. Sigur, să ne spună domnul director și să 

le includă.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Toate sunt incluse. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Nu rim sume așa de mari, patru, optzeci de 

milioane de euro, să zicem, datorii. Să facem asem. Dar nu lucrul ăsta în rectificare de buget. 

Domnul Marius Petre-Director Economic: Nu avem asta în rectificare, domnule Dinu.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ok, haideți să refaceți proiectul până la finalul 

ședinței. Uite, într-o oră să îl avem și să îl votăm strict cu cele trei puncte.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Ok, bine mersi.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, da. Și mai am o și mai am o rugăminte. Am 

văzut că acest proiect nu este semnat și de secretarul general Ionescu. Aș vrea să fie semnat și 

de secretarul general al primăriei.  
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Stimați colegi, din nota pe care mi-a 

prezentat-o domnul director economic nu m-ați.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Auzit? M-ați.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Auzit o secundă, domnul consilier din nota 

pe care mi-a prezentat-o domnul director economic nota de intrare din partea ANAF-ului poartă 

data de 19 decembrie. Deci noi în acest moment suntem în data de douăzeci și șapte și am avut 

trei-patru zile în care nu s-a lucrat. Deci, din acest punct de vedere, dacă se dorește, se poate 

face un efort să se aducă până la finele ședinței rectificarea privitoare doar pentru unitățile de 

învățământ. Mulțumesc.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da Eu aș vrea să anunț rezultatele votului avizului pe de la 

comisia de sănătate pentru proiectul de hotărâre K2- 304 /20.12.2022, legat de aprobarea 

criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane 

prevăzute la în legea locuințelor sociale cu modificările și completările ulterioare. Comisia a 

aprobat, a dat aviz pozitiv acestui proiect în unanimitate. Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da și o să anunț și eu rezultatul. Pentru 

comisia juridică. Pentru primele trei proiecte avizul este nefavorabil, cu trei abțineri și două 

voturi pentru. OK să comunice și domnul Dinu și dacă sunteți de acord să supun la vot 

schimbarea ordinii de zi, adică să discutăm rectificarea la final. Ultima. Da da. Ok da! Cine este 

de acord cu propunerea de a discuta și vota proiectul rectificării? La finalul ședinței, proiectul 

numărul opt în sală cine este Pentru? Toți cei din sală sunt de acord cât sunt unsprezece , 11 

voturi în sală Pentru! O să întreb repede și în online doamna Cășvean, să votăm proiectul 

rectificării la final!? Doamna Cășvean? mai departe Domnul Ciungu? Doamna Grigorescu?  

Doamna Alina-Cristina Grigorescu (online): Pentru.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: A zis pentru! domnul Gheorghe, doamna 

Iacob, doamna Haliț, doamna Halaț?  

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Se dă cuvântul foarte greu! Sunt pentru.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc. Domnu Jurubiță?  

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță (online): Pentru. Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna Milos, domnul Ozata, doamna 

Miloș!?  

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu (online): Mă auziti? Pentru!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc, domnul Ozata?  

Domnul Alev-Burhan Ozata(online): Ozata pentru.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Pentru și domnul Ozata! Doamna Regalia?  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Pentru.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc. Domnul Ned? 

Domnul Ned Vicol (online): Pentru! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc, mai revin, domnul Ciungu, 

doamna Cășvean, doamna Arbore?  

Doamna Cătălina Cășvean (online): Pentru!  

Doamna Otilia Sorete-Arbore (online): Pentru!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Și doamna Cășvean și doamna Sorete da, 

pentru!  

Doamna Otilia Sorete-Arbore (online): Ati sarit la...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, da scuze, scuze, scuze...  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu(online): Și eu va zic pentru!  
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Și domnul Ciungu e tot pentru, avem 

unanimitate...  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău (online): Și eu pentru.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Și domnul Bârgău ok, mulțumesc. 

Unanimitate! Trecem acum la votul pentru proiectul numărul doi de pe ordinea de zi, care 

devine primul privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de 

prioritate în cadrul categoriilor persoanelor prevăzute la legea locuințelor numărul o sută 

paisprezece pe nouăzeci și șase, cu modificările și completările ulterioare. Ai aveam câteva 

nelămuriri că s-a au fost schimbate criteriile. Au fost scoase persoanele care au locuit legal în 

imobile retrocedate și care în prezent se află în imobil fără forme legale, ceea ce e cam ciudat. 

Până la urmă și aceste persoane se află într-o situație de vulnerabilitate. S-au mărit punctajele 

pe condițiile improprii de locuire, ceea ce e foarte bine, dar s-au modificat criteriul cu vârsta 

copiilor aflați în întreținere. E problematic aici, pentru că punctajul între 35 de ani și 65 de ani 

este mai mare ca punctajul pentru cei sub 35 de ani. Și părerea Partidului Social Democrat că 

este un criteriu injust, pentru că în legea locuinței sociale, locuințelor sociale scrie destul de clar 

că persoanele sub 35 de ani trebuie prioritizate, se restrâng foarte mult câteva categorii. De 

aceea Partidul Social Democrat se va abține de la votarea acestor criterii injuste. O să supun la 

vot proiectul, proiectul numărul doi de pe ordinea de zi, care devine primul. Vă rog să votați 

proiectul privind aprobarea criteriilor care sau în vedere în stabilirea ordinii de prioritate 

pentru locuințele sociale, vârsta copiilor, că acordați un punctaj mai mare pentru persoanele 

peste treizeci și cinci de ani, când în legea locuinței scrie foarte clar că se prioritizează 

persoanele până în treizeci și cinci de ani și ați ați modificat în cadrul criteriilor copiilor aflați 

în întreținere. da. Da, îl îl refaceți și o să o să-l votăm. Și ați scos familiile care au locuit cu 

forme legale în locuințe retrocedate? Da o să da e prioritate a legii.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: E de persoane care să stau mai 

departe.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Cu forme legale.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Fară forme legale.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Cu forme legale. Le-ați scos? Eu o să vă scriu 

toate acestea pe e-mail și în următoarea ședință să le refaceți ca să le putem vota. Domnul 

Tudose, domnul Ciungu, doamna Halaț, doamna Iacob, vă rog să votați.  Chemați-l, domnul 

Ciungu, doamna Halat, doamna Iacob, domnul Ciungu, doamna Halaț și doamna Iacob dacă 

mă auziți, vă rog să votați proiectul numărul doi, cel cu criteriile  privind stabilirea ordinii de 

prioritate în cadrul atribuirii locuințelor sociale. Ok, da, da domnul Ciungu, doamna Halaț, 

doamna Iacob nu sunt ok opresc votul. Avem așa.  9 voturi Pentru și 13 Abțineri. Proiectul nu 

a fost aprobat.  

Trecem la numărul proiectul numărul trei de pe ordinea de zi privind Aprobarea execuției 

bugetului general centralizat la data de 30.11.2022 . Să votați. Domnul Oianu, doamna 

Cășvean, domnul Ciungu, domnul Bârgău, domnul Păiuși. Trei execuția. Domnul Podaru, 

doamna Miloș, domnul Chirvasă. Ceilalți nu sunt prezenți. În acest moment o să opresc votul. 

Avem 9 voturi Pentru și 13 Abțineri. Proiectul nu a fost aprobat.  

Trecem la proiectul numărul patru de pe ordinea de zi privind aprobarea și finanțare a 

proiectului transpunerea în practică a principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1, prin 

implementare a strategiei de management și dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 

pentru perioada 2022-2023. Am discutat și la începutul ședinței. E un proiect într-adevăr drag 

mie, început pe mandatul trecut, dar s-a schimbat total paradigma. Transparența e pe Consiliul 
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Local. Supun la vot proiectul numărul patru de pe ordinea de zi. Vă rog să votați. După acest 

vot o să solicit o pauză de cinci minute. Poate între timp vor fi aduse și cele două proiecte pe 

care le-am solicitat la începutul ședinței AGA CET Grivița și uniformizarea salariilor Caraiman. 

Deci, după o să avem o pauză de 5 minute. Vă rog. Domnul Ciungu, doamna Halaț, domnul 

Dinu, doamna Iacob, doamna Haliț, vă rog să votați! Doamna Haliț? 9 voturi Pentru, 13 

Abțineri. Proiectul nu a fost aprobat.  

Pauză 5 minute fix 5 minute! Mulțumesc! Aduceti AGA și Caraimanul.  Colegii din online sunt 

conectați. Domnul Ned vă rog să citiți rezultatul.  

Domnul Ned Vicol (online): Da rezultatul votului pentru cele trei avize din comisia de buget 

sunt pentru... rezultatul este nefavorabil, cu 3 Abțineri și 2 voturi  Pentru, pentru toate cele trei 

proiecte. Nu știu dacă m-am auzit?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. Mulțumim vedem listă aici. Cei cu 

globuleț sunt online da? Ok, doamna Haliț a venit în sală. Sunt conectați. Domnul Drăgușin 

este Ok. Reluăm ședința. Am ajuns la proiectul numărul cinci de pe ordinea de zi. O să-i dau 

citire proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 

București pentru împuternicirea expresă a Sectorul 1 în vederea achiziționării, pentru și 

numele municipiului București, a imobilului situat în Calea Griviței numărul 115-117, Sector 

1, în vederea realizării unui centru educațional. Domnul Oianu, domnul Caraian, doamna 

Halaț, domnul Podaru în acest moment nu sunt prezenți patru consilieri locali. O să opresc votul 

și avem așa. 10 voturi Pentru, 13 Abțineri. Proiectul nu a fost aprobat.  

Trecem la proiectul numărul șase de pe ordinea de zi privind aprobarea contractelor de mandat 

încheiate cu asociațiile de proprietari în vederea fundamentării programului local multianual 

privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe prin soluții de eficientizare 

energetică termoficarea de la soare da, între timp pot să și dau drumul la vot.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bineînțeles, este așa țsprezecea oară când acest proiect ne 

este adus în fața contiliului, așa cum s-a întâmplat și dățile anterioare. Când am menționat în 

mod explicit care este poziția mea, doamna primar are două locuri pe care putea să demonteze 

până acum eficiența acestui polt proiect și punerea în aplicare. N-a făcut nimic, nici măcar. 

Apropo, domnul primar a identificat cele două blocuri pe care le-a aprobat consiliu pentru 

implementarea proiectului pilot? Măcar atât să identifice cele două blocuri. Să știm și noi dacă 

acele două blocuri s-a făcut contract de mandat. Dacă ce se întâmplă, de asta zic, pentru că 

restul este o mare bătaie de joc joc. Deci țin să te precizeze că atâta timp cât voi fi în acest 

Consiliul Local, până când nu voi vedea rezultatele pe cele două blocuri proiecte, nu voi vota 

această aberație și pentru pentru informarea corectă a asociațiilor de proprietari mințite de 

doamna primar deja s-au scurs cred că până în acest moment mai bine de opt luni de zile a 

început cu semnările de mandat, pound mai mai bine de opt luni de zile din contractul asumat 

de doamna primar cu asociațiile de proprietar. Invităm asociațiile să o întrebe pe doamna primar 

de ce nu pune în aplicare proiectul pilot. Mulțumesc,  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Votați, vă rog domnul Oianu, domnul Bârgău, 

domnul Caraian, doamna Halaț, domnul Ozata, domnul Iordan.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Domnul consilier nu se pot face 

doua blocuri pentru că nu avem program. Programul trebuie aprobat și votat în ședință de 

consilul local am mai spus lucrul ăsta și domnul Ciungu a mai reiterat de ce nu facem cele două 

blocuri? Pentru că n-ai cum să faci două blocuri fără program. 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc, doamna Halat, doamna Regalia, 

vă  rog să votați! Doamna Halaț, doamna Regalia, doamna Iacob nu sunt!? O să opresc votul! 

Avem 9 voturi Pentru, 13 Abțineri, 1 vot Împotrivă. Proiectul nu a fost aprobat.  

Trecem la proiectul numărul șapte de pe ordinea de zi privind aprobarea programului local 

multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe prin soluții de 

eficientizare energetică, termoficarea de la soare și a cotei de contribuție a asociației de 

proprietari. Vă rog să votați. Domnul Ciungu, doamna Halaț?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: La începutul ședinței am 

anunțat că în cursul... până la sfârșitul ședinței o să primiți pe e-mail și Procesul-verbal al 

ședinței din 19 decembrie. El v-a fost transmis. O să vă rog, dacă aveți disponibilitate și timp 

să îl consultați, poate pentru a fi supus aprobării și descărcării la sfârșitul acestei ședințe. 

Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc. Domnu Ciungu și doamna Halaț, 

vă rog dacă ne auziți, să votați.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: O să opresc votul. Avem așa. 9 voturi pentru, 

12 abțineri și un vot împotrivă. Proiectul nu a fost aprobat.  

Trecem la proiectul numărul 8 privind modificarea și completarea HCL 365 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți sub-programului de investiții modernizarea parcului 

de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice 

în Sectorul 1. Vă rog să votați.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Dragi colegi, la acest proiect, când a fost făcut atenției 

consiliului, mi-aduc aminte că am solicitat explicații de ce s-a majorat suma alocată și să ni se 

explice în fața consiliului criteriile pe baza cărora există aceste majorări, ținând cont că în 

mandatul trecut grupul USR s-a pus vehement acestui proiect, care este, așa cum bine ne 

amintim cu toții, un proiect inițiat în mandatul trecut, dar dacă acuma este cu, dacă țin bine 

minte, undeva la 170000000 mai mult valoarea acestui proiect, aș dori să știm și noi în ce constă 

schimbarea, ce s-a adus în plus, în afara unor sume exorbitante pe hârtie și sigur vom fi de 

acord, pentru că este necesar. Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc, vă rog să votați: domnul Iordan, 

domnul Tudose, domnul Chirvasă.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1 : Da, dar pot să spun, domnul 

Tudose, sunt 20 de ascensoare în plus și sunt noi, nu reabilitate. Ăsta este motivul. Sunt noi, 

noi-nouțe și încă 20 în plus față de numărul pe care îl aveam atunci. Păi asta este în proiect, 

chiar în proiect este specificat lucrul ăsta, în expunerea de motive. În expunerea de motive este 

trecut plus numărul ascensoarelor față de cele precedente. Ăsta este motivul, nu altul. Vi l-am 

comunicat.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: O să opresc votul. Avem 9 voturi pentru, 13 

abțineri. Proiectul a fost respins.  

Ne întoarcem la proiectul privind rectificarea bugetară. Domnule director, l-ați modificat?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Am modificat proiectul, o să îl primiți. Care e 

procedura, o să-l primiți imediat acum, fizic sau pe e-mail?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu am primit pe e-mail.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Nu, urmează. Urmează să scanăm.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: E așa cum am solicitat: cu școlile particulare, 

măsurile anticriză energetică și generatoare. Atât.  
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Domnul Marius Petre- Director Economic: Astea 3 lucruri le-am modificat, vă spun și da, 

vă rog. Am majorat pentru generatoare cu suma de 2 750000, s unt 2 tipuri de generatoare: 

unele sunt obiecte de inventar și altele sunt mijloace fixe. Că sunt mai mari sau mai mici, de 2 

500 de lei bucata.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Sunt și din rezerva bugetară ?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: 500000 am diminuat fondul de rezervă și restul 

am luat de la bugetul local.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Și rămânem pe 0 acolo, dar va urma 

proiectul de buget pe anul viitor.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Sigur că da. Da.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Fondul de rezerva va fi pe 0.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Da.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu ar trebui să avem acolo... ceva?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Putem să lăsăm fondul de rezervă, având în 

vedere că disponibilitățile le avem și în bugetul local. Să luăm toată suma din bugetul local, de 

2750000 și...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Că fondul de rezervă nu trebuie atins.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Ok, fondul de rezervă rămâne la 500 de mii cum 

era! Generatoarele. Pentru deciziile cu învățământul, sumele din decizie sunt clare, 2136000 

pentru particular și 684 de mii suport alimentar pentru școala sau grădinița 178 pentru un 

program, nu mai știu cum îi spune programul în program de hrană.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Masa Caldă.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Masa caldă. Da. Și toată diferența de 225 de 

milioane până la totalul cu care s-a majorat bugetul. Am introdus pentru programul anticriza.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Urmeaza sa îl primim pe e-mail și să vedem.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Ok.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, v-am dat cuvântul.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Ținând cont că doamna Secretar...  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Dați-mi voie și mie să înțeleg. 

Deci acum lucrați la un proiect nou care va necesita rapoarte sau pregătiți amendamente la cel 

existent?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Nu, tot proiectul a fost modificat.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Deci trebuie să-l transmiteți 

atunci și colegilor. Adică trebuie transmis doamnei primar pentru nominalizarea 

compartimentelor și comisiilor și să intre în reavizare.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Da, dar  e mai bine așa decât cu amendamente.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Da, da, da, da așa. Iar în ceea 

ce privește această discuție privind ajutoarele umanitare pentru Ucraina, contraziceți-mă 

dumneavoastră, că sunteți specialist. Eu, citind legea, 273 nu am găsit. Ținând cont și de 

experiența din primăvară cu refugiații din Ucraina, daca această prevedere a articolului 36 că 

bugetele locale se înscrie fonduri de rezervă bugetară la dispoziția consiliului, utilizat pentru 

înlăturarea efectelor unor calamități pe și pentru a cordarea unor ajutoare către alte unități a 

unui administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor 

acestor unități sau de inițiativă proprie. E acum să ne spuneți dacă merge pentru Ucraina, că 

pentru a jutorarea altor state avem o altă procedură. La 35 .  
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Domnul Marius Petre- Director Economic: Am rectificat. Fondul de rezervă nu va mai fi 

influențat, rămâne la fel cum era 500000 nu, nu mai diminuăm deloc.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Atenție, deci acordarea unor 

ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale în situații de urgență din România sau din alte 

state. Pentru că cu privire la ajutorarea și finanțarea unor proiecte din Moldova, Republica 

Moldova, Ucraina și Serbia aveți o altă prevedere și este pe bază de acord.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Înțeleg că acum din bugetul local se... consiliul 

va hotărî acest ajutor.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Adică doamna Secretar întreabă dacă există 

vreun acord. E vreun acord semnat cu Ucraina?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Nu cred. Nu, nu.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, da, da.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: În... aceste... 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Deci noi putem folosi fondul de rezervă 

pentru UAT-urile din România în caz de calamitate, iar pentru cele străine, alte UAT-uri din 

afara graniței, pe bază de protocol. Eu am înțeles, credeam că e înfrățire cu Cernăuțiul, dar nu 

e, nu avem. Nu, înțeleg , că mi-a explicat.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Direcția care se ocupă de relații externe spune că avem cu 

Chișinău, cu Orhei. Cu Cernăuți am avut doar vizite de colaborare, mă rog, am livrat cărți în 

limba română pentru școlile românești de acolo și asemenea materiale. Problema este că dacă 

inițiativa doamnei Primar nu este doar una populistă și chiar vrea să fie dusă la bun sfârșit, atâta 

timp cât se poate în inițiativa doamnei primar să trimitem în Ucraina, nu văd de ce nu putem să 

precizăm. Să fim și mai specifici în această în acest demers și să solicităm în Ucraina raionul 

Cernăuti, primăriile cu populatie de naționalitate română, cu atât mai mult cu cât cred că vom 

beneficia de tot suportul Consulat ului român din Ucraina, nu cred că va fi o problemă așa, dacă 

se poate face proiectul în viziunea doamnei primar să se trimită în Ucraina, așa la modul general 

cred că putem să facem și în mod particular pentru regiunea ocupată de de comunitatea 

românească din Ucraina, care și așa este într-o situație extrem de delicată. Și atunci deci, ca 

formalitate, Consiliul este de acord să pună la dispoziție suportul financiar pentru acest demers, 

cu amendamentul ca Departamentul de Externe, doamna primar, cu sprijinul domnului consul 

al României din Ucraina, să facă demersurile ca să fim un perfect legalitate, cu atât mai mult 

cu cât am discutat cu colegii de la economic și am solicitat și o poziție a Curții de Conturi pe 

acest demers, ca să nu avem niciun fel de problemă că să cheltuie banii publici într-un mod 

incorect, chiar dacă umanitar, este absolut justificat să fim să avem și punctul de vedere al Curții 

de Conturi. Vă mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Așa este și mulțumim că ne-a atras atenția 

doamna secretar, pentru că fără acord, în acest moment, noi nu putem vota așa ceva. Aveți 

exemplul primarului de la Timișoara cu ce a încercat să facă? Da, colectă publică, pentru că ar 

fi ilegal ca noi să votăm în acest moment așa o o finanțare data în afara granițelor teritoriului 

românesc.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Bun, deci. Să înțeleg că punctul ăsta cade? Da.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Mai am aici o propunere, apropo, că tot s-a ridicat ideea de 

colectă publică. Acest consiliu numără 27 de consilieri care au o indemnizație imensă de 1000 

de lei pe lună, dar numara totodată și postul primarului care au indemnizație, cu toate că e 

invizibil, de 20000 de lei pe lună. Considerăm că în mod solidar Consiliul poate să-și doneze 
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indemnizația pe lună, iar primarul pe 6 dacă dorește să dovedească că într-adevăr vrea să se 

facă și să adune destui bani ca să putem să facem un transport de generatoare eficient. Deci nu 

la modul de bătaie de joc, e o propunere.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu. Deci clar trebuie încheiat acordul cu 

fiecare UAT , pe care vrem să o finanțăm.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: O sa rog colegii de la Juridic 

sa verifice dacă exista ordonata de urgenta recenta.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: da, e altceva? Domnul Păiuși, da, e altceva? 

Da, noi aici din bugetul local, din fondul de rezervă, nu putem finanța fără a avea încheiate 

acorduri de parteneriat sau înfrățire sau nu putem noi ca UAT.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1:  Deci în primul rând că nu poți 

să faci, nu poți să faci donații.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Putem să facem altă variantă. Mai există o variantă. Ținând 

cont că subiectul s-a tot dezbătut în fel și chip, solicit pe această cale în mod public primăriilor 

cu primari de origine română din Ucraina să adreseze o scrisoare de acord de parteneriat cu 

sectorul 1 pe care să o avem în următoarea ședință de consiliu. Este foarte clar pentru toată 

lumea, în primul rând că iarna de-abia de aici încolo începe în adevărata ei grozăvie și în al 

doilea rând că războiul probabil nu se va termina în perioada imediat următoare, drept pentru 

care dacă vom avea aceste solicitări din partea primăriilor din r aionul Cernăuți, vom putea 

încheia cu fiecare în parte sau cu toate într-un singur program acordul de coloaborare și atunci 

vom avea și baza legală să putem să facem acest demers pe această linie.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, da e in interiorul Romaniei.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Se pot finanta obiective de 

investiții, acele programe de educație, stagiu de pregatire profesionala sau care duc la 

dezvoltarea relației de prietenie. Și toate cu acordul CGMB și cu avizul M inisterului de externe 

sunt.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Sunt convins că le-a luat pe toate doamna primar, că ea știe 

să-și facă temele.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Deci doar vor fi prinși în buget, da.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Atât și poate, cine stie, le găsește doamna primar alta...  știi, 

învârte doamna. Nu, daR eu... hai că să se poate, nu se poate așa. Hai să vorbim cinstit că prea 

ușor au fost toate modificarile, da, da, da, da, la dispoziția doamnei primar să facă toate...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ok, domnule Păiuși haideți, solicitați 

microfonul. Deci doar vor fi prinși bani acolo până se rezolvă și cu toate legile, cu protocoalele, 

înfrățirile, acordurile de parteneriat. Ei vor fi acolo, dar nu vor putea fi folosiți fără acordul 

nostru. Deci oricum va mai fi un proiect de hotărâre, cred special, da și solicitare împuternicire.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: A fugit domnul director!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: S-a dus să facă modificările.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Ce modificări să mai facă, nene? Hai că atunci mai așteptăm. 

Vezi că...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Aveți cuvântul și domnul Oianu, și domnul 

Podaru.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumesc. Eu aveam întrebări pentru domnul director, pentru 

că mie mi se pare de-a dreptul suspicios deschiderea cu care doamna primar a dat ordin să se 

modifice bugetul așa de ușor și atunci o să trebuiască să vorbim și de celelalte lucruri din buget 

un pic și o să am niște întrebări așa de om simplu care nu mă pricep. Nu sunt economist de 
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profesie ca să știu. Da, sunt convins că pot să întreb și eu, ca un antreprenor ce sunt, câteva 

lucruri despre bugetul ăsta, să vedem un pic. Îl așteptăm pe domnul director ca să vorbim un 

pic dincolo de asta, sigur sunt convins că doamna primar și-a făcut temele cu celeritate, ca să 

spun așa, și are toate acordurile pentru această inițiativă cu generatoare. Sunt convins că a 

plănuit tot, știe legile, s-a îngrijit ca toate UAT-urile din Cernăuți și primarii de acolo să-și dea 

acordul și să fie de, să fie totul în regulă în așa fel încât e doar o formalitate acuma. Sau,, așa 

cum ne-a obișnuit în ultimii 2 ani a pus niște bani acolo, a făcut 3 anunțuri pe internet în care a 

spus că i-a trimis generatoare în Moldova, că în Ucraina, să ajute oamenii de acolo și după care 

nu se întâmplă nimic și banii ăia pe urmă, mai vedem ce facem cu ei. Există și varianta asta, a 

incompetenței pă care o știm de 2 ani de zile, da? Așa că îl așteptăm pe domnul director că 

parcă e prea ușor, așa s-au modificat toate, avem așa un fel de, știi, de e prea ușor totuși când e 

ușor, așa mi-aduce aminte de doamna primar când vine aicea și spune: dar faceți amendamente, 

domnii consilieri, faceți amendamente, vă rog frumos! Aia înseamnă că amendamentele noastre 

nu vor fi luate  în considerare și s-a întâmplat asta de mai multe ori și ... 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu de mai multe ori, tot timpul.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Tot timpul! Bravo! Ca să fim mai direcți. Deci când auzim pe 

doamna primar că, cu mare ușurință, ne dă dreptate, ceva e dubios acolo. Hai să fim serioși și 

așa acum...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Lăsând totul la o parte, că noi suntem 

"pentru", dacă existau aceste acorduri, noi eram pentru, dar totul este un exercițiu de imagine. 

Dumneaei a anunțat deja că dă generatoare, dar ce să vezi că nu se poate. E o ordonanță de care 

a vorbit domnul Păiuși aici da, e la nivel guvernamental și nu e vorba de UAT-uri, noi ca UAT 

nu putem să dăm.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact, exact și noi acum, fie vorba între noi, dacă e să o luăm 

așa de la un capăt, e ca și cum am terminat toată treaba în Sectorul 1.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, exact.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Să fim serioși.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Avem căldură, avem apă caldă, avem drumuri 

asfaltate, avem tot!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Cât de ridicol. Să încerci să îmi să-mi deturnezi atenția și să 

mă faci să mă uit în altă parte, în situația în care știm câte probleme sunt în sectorul 1?  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnul Oianu, dar le putem pune  panouri  de la soare!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bravo! Putem să trimitem și panourile, sigur păi noi avem de 

pus pe 2 blocuri și le trimitem până la 500 le trimitem în Ucraina, sigur că da. Exact! Este 

ridicol, este ridicol!  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Ridicolă este această administrație de 2 ani!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Această administrație este ridicolă și dacă n-ar fi tragic ce face, 

ar fi comic.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Din păcate. Este pe nervii noștri, pe disprețul față de 

cetățenii din sectorul 1.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Exact.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Deci este jignitor pentru noi care ne aflăm în ședință, că 

doamna primar poate să bage un cap pă ușă, să se uite la noi ca la grădina zoologică, după care 

să se retragă bine mersi în universul privat extrem de calm și linistit.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Să ne asculte de acolo, că știm că ascultă, în sfârșit, domnul 

director. Stați puțin să întrebăm puțin pe domnul director aici, să vedem un pic ce se întâmplă, 
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că eu, ca un om simplu care nu sunt specialist în buget și nu înțeleg toate detaliile și profunzimile 

și toate, cum să spun, eu nu știu ce microfon mai e deschis, că se aude ceva pe lângă, e o 

microfonie.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: E și domnul Ciungu care a solicitat...  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Stați puțin, domnul Ciungu, că imediat vă las pe 

dumneavoastră să vorbiți mai concret decât mine. Eu așa, un pic pe deasupra, așa domnul 

director, mai spuneți-mi și mie ce excedent bugetar avem, că asta înțeleg.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: În acest moment. Da, în acest moment în buget 

suma de 232 milioane aproximativ.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: 232000000 de lei.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Da, care sunt sumele, fondurile de la precedenta 

rectificare până în momentul ăsta cu suma asta trebuie suplimentat suplimentat bugetul. Eu vă 

stau, sunt la dispoziția dumneavoastră.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Stați puțin, stați puțin, luați-mă încet, luați-mă încet. Deci eu 

așa, ca să înțeleagă toți cetățenii și cine ne ascultă și hai să o luăm așa, băbește, ca oameni simpli 

ce suntem, că bineînțeles, ne-am săturat de atâția oameni sofisticați. În sfârșit, hai să vedem un 

pic așa, simplu de tot. Deci avem un excedent bugetar de 232 milioane, dumneavoastră spuneți 

acum că majorăm, da, bugetul, bugetul asta cu exact cu suma asta în ultimele 3 zile ale anului?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Păi ultima decizie a Ministerului de Finanțe a 

fost pe 21 decembrie!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact. Și atunci n-avem ce.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Deci ăsta este excedentul bugetar plus cele 

433 milioane de anul trecut? Sigur că da.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Plus celelalte 4 33, vedeți ce bine? Mulțumesc de ajutor că 

mai îmi traduceți, doamna președinte și mă prind și eu că e, uitasem de ea. 433 deci în total sunt 

660 și ceva milioane. Nu!?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Probabil vor fi mai mulți!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Probabil că vor fi și mai...  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Pana cand se va sfarsi anul,  da.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Ok și acum întrebarea mea este: ce se întâmplă cu banii ăștia?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Se vor reporta la anul pentru secțiunea de 

dezvoltare pentru investiții.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Pentru investiții.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Obligatoriu.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: La anul? Am înțeles, am înțeles. Și anul acesta mai apucăm să 

cheltuim ceva în zilele astea care mai sunt?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Sumele destinate învățământului particular.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Așa.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Și a celorlalte tipuri de învățământ care...  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Când spuneți, a celorlalte tipuri de învățământ, la ce vă 

referiți?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: La grădinițe, la și liceele noastre.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Da și vorbiți aici de întreținere, reparații, cheltuielile adică pe 

care le știm sau alta?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Astea sunt, sunt sumele din sume normale cu de 

stinație clară, care sunt în... va arat Decizia Ministerului de Finanțe, bine înțeles.  
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Domnul Adrian-Viorel Oianu: Am înțeles, am înțeles. Dincolo de toată parte legislativă în 

care știm că trebuie aplicată și pe care și pe baza căruia facem această? Cum? Rectificare 

bugetară? Ce mai avem nou în acest în această rectificare fata de data trecută?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Atât, atât. În rest n-avem nimic. Doar de introdus 

sumele cu care s-a suplimentat bugetul.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Atât, altceva nu am înțeles. Și toate aceste sume, care sunt 

probabil mai mari de 700000000 de lei.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Nu, discutăm doar de 2 32.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Da, mai sunt și ăia 403.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Ăia sunt de la începutul anului, excedentul anului 

2021.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Pe care nu i-am cheltuit.  

Domnul Marius Petre- Director Economic:  Nu. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Așa, ca să înțeleagă toata lumea. Deci de anul trecut n-am 

cheltuit 433 și acum mai avem încă 233 pe care îi adăugăm și se duc toți la anul, da, ok, și există 

șansa ca pe urmă, la anul, când ni se face, ni se dă bugetul de la Guvern, că înțeleg că așa se 

face, nu oamenii aceștia să calculez, să spună: mă, voi nu cheltuiți a tât de mulți bani? Ia să vă 

fac un buget mai mic?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Nu, nu, e așa.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Nu, nu e așa niciodată. Deci nu există șansa ca să ni se spună: 

mă, sectorul 1 văd că n-are nevoie de atâția bani, hai să le dau bani mai puțini un pic.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Sumele alocate de la bugetul de stat sunt acordate 

ca urmare a unui algoritm clar, legat de numărul de locuitori, cu venitul.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Sigur, sigur.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Per total pe sectorul 1 și sunt.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: În general nu sunt afectate de excedentul bugetar care ne 

rămâne nouă de la un an la altul.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Dar pot fi micșorate. Nu!?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Ar trebui să se modifice legea în sensul ăsta, 

adică fiecare sector de fiecărui sector este alocată o sumă în funcție de niște criterii.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnul director....  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Că vrem să înțelegem.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnul director aș dori și eu niște precizări. Deci avem, 

conform celor spuse de colega mea, de doamna președinte, 433 de anul trecut vreo 400 de anul 

ăsta plus 232 deci în total vorbim de peste 1000 ca să fim foarte obiectiv, să vă spun exact pe 3 

ianuarie care a fost suma. Ok, înțeleg că în acei 2 ani de mandat administrația Armand a fost 

incompetentă să facă investiții sau să cheltuie ceva în interesul cetățenilor din aceste sume și 

mă interesează și cu ocazia asta informez și cetățenii, ceea ce se urmărește, ca nu vă grăbiți ca 

la anu' să se întâmple vreo minune. Nu, e anul 2024 când se pot achiziționa în mod direct. 

Acuma nu se mai pot fura cu SACU, dar se pot achiziționa voturi ca urmare a unor proiecte 

care, culmea, au fost începute și vor trebui și terminate de aceeași doamna Armand. Deci, 

oameni buni...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mă iertați că intervin. Deci nu e adevărat, noi 

am votat un buget în aprilie, pe 1 aprilie și am făcut niște amendamente. Ei, bugetul era complet, 

se închidea. Deci practic administrația Armand nu a pus în executare bugetul votat de noi, a 

probat. Deci nu e problema Consiliului. Noi am votat, am făcut amendamente, e problema 



32 
 

executivului și în special a primarului, pentru că nu a pus în executare exact ce s-a votat. Adică 

legea, noi suntem legea.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Aici este un lucru absolut respectat, ceea ce dacă îl urmăriti 

are legătură și cu ceea ce am discutat anterior. Proiectul cu transparența pe care ar fi trebuit să 

îl supună votului Consiliului, așa cum a fost propus de dumneavoastră mandatul trecut și care 

prevedea transparența aparatului primăriei, cei care distribuie banii publici și cei care 

organizează licitații, toate nebuniile, astfel încât să se vadă foarte clar ce se întâmplă. A fost 

modificat cu transparența consiliului. C ât de transparenți ar trebui să fim? Nu știu, din respect 

pentru cetățeni și pentru această instituție venim într-o ținută decentă. În ce ținută să venim ca 

să fie  suficient de transparent pentru doamna primar?   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Putem face in stradă ședințele, că se pot face 

și mai transparent de atât.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Nu, d eja am fost așa de dezbrăcați de orice posibilitate de a 

avea un cuvânt de spus în administrare a acestui sector, în cadrul legal, încât aproape că suntem 

aer, mai transparenți de atâta nu putem fi. Nu mai avem potrivă aer.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Mai avem o problemă, pe care chiar vă rog să o analizați 

cu toată seriozitatea. Este o campanie furibundă a primarului incompetent Armand, de a se 

îndrepta împotriva consiliului, de a da vina pe consiliu, începând de la acele manifestări cu cei 

care au făcut recensământul, la cei care au venit cu grădinițele, cu directorii de școli, cu 

directorii de școli private. Adică toate neîmplinirile pe care nu le duce din incompetență la bun 

sfârșit le îndreaptă, în viziunea cetățenilor, in vina consiliului. Este bine ca cetățenii să fie 

prezenți în sălile de consiliu, este bine să îi facem pe această cale invitație. Ședințele sunt 

publice și așa cum vine cei care sunt interesați. Există această posibilitate mai mult decât a ne 

asculta pe facebook să se vadă foarte clar ce se întâmplă în această administrație, pentru că 

raportări de acum 2 ani de zile,  pentru anul ăsta la început, iar de anul ăsta pentru la anul de 

sume imense de bani, nu mă face decât să mă gândesc la faptul că în ultimul an va face niște 

eculubrații de astea fantastice, cu cheltuieli de sume enorme, astfel încât să vadă ceva. Că a 

realizat ceva sau măcar la început ceva, să justifice o continuare de mandat.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Deci, deci vorbim despre un primar care se ocupă doar de 

interesul ei personal, politic. Hai, sa fim seriosi.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose:  Cred că cred că de chestia asta chiar și cel mai indiferent 

cetățean și-a dat seama.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Poate să-și da seama nu despre asta e vorba, așa e.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Ori oricum, acum, ca să parafrazăm, că tot suntem în 

perioadă de sărbători și ne suntem bombardați cu tot felul de comunicate m-a amuzat, ieri... nu 

vă dați seama ce viziune pe termen lung, doamna primar. Și nu s-a gândit nimeni și n-a 

menționat în această ședință. Ieri a existat o amenințare venită din Rusia, chiar de la președintele 

Putin, din ce am înțeles, conform căreia Europa va ajunge să-și consume și proprii hamsteri, de 

fapt și de drept. Doamna primar, într-o grijă excesivă față de sectorul 1 ne-a asigurat cu o sursă 

inepuizabilă de șobolani. Așa că...  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bravo, de carne, de carne!  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, avem, avem, are și doamna carne avem și noi. Așa că 

eu...  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Deci, ca să înțeleagă toată lumea cine ne ascultă, să înțeleagă 

toată lumea. Deci avem așa bani de cheltuit în anul de campanie 2024, 433000000 de anul trecut 

400000000 plus 232 de anul acesta și mai vedem ce mai urmează la anul. Toți banii ăștia nu 



33 
 

sunt cheltuiți, cu toate că noi am votat buget și erau prinși în buget. Trebuiau cheltuiți, să avem 

pe ce să fie cheltuiți. N-au fost cheltuiți, doamna primar n-a vrut să investească acești bani 

pentru cetățenii Sectorului 1, ca să poată să-i folosească în ultimul an cu dorința fantastică de a 

merge mai departe politic în următorul mandat. Ca să înțeleagă toată lumea de ce sectorul arată 

în halul în care arată, de ce arată atât de sărăcăcios, atât de mizerabil și atât, atât de lipsit de un 

gospodar, că despre asta-i vorba. Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, domnul Păiuși.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Mulțumesc, stimați colegi. 

Haideți ca s-o lămurim foarte clar, domnule Oianu, care vorbiți aici, mă rog, ca să vă aflați în 

treabă. Gestionarea mai bună a banului public. Gestionarea mai bună a banului public 

presupune că vom avea acești bani la anul pentru investiții. De ce este o gestionare mai bună a 

banului public? Pentru că, așa cum s-a cheltuit în celălalt mandat, Tudorache, bani pe 

nebulizatoare, bani pe diamante, bani pe tablete care nu mai există, bani pe SF-uri și DALI-uri 

inexistente copy-paste. Astfel, după cum vedeți, o bună gestionare a banului public arată și 

demonstrează faptul că vom avea bani pentru investiții. Investiții, Domnul Oianu, nu vorbe 

goale pe care dumneavoastră le spuneți aici, în fața microfonului. Deci, domnul Tudose.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: O clipă, haideți să vorbim pe rând, că imediat 

vă dau cuvântul.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Si a nu cumpăra diamante, 

diamante multe. Știți dumneavoastră ce sunt alea? Diamante, pietricele alea strălucitoare.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu știm. Domnul Păiuși, că nu le-am văzut. 

Poate le-ați văzut dumneavoastră.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Alea s-au cumpărat cu banii din 

buget.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: O clipă, permiteți-mi să vă  întrerup un pic, 

pentru că acolo sunt instituții ale statului care se ocupă. Nu intervenim noi, dar ca să fim... ca 

să spunem adevărul pe față, da, uitați cine se preocupă aici am chemat-o pe doamna primar să 

vină. Scaunul e gol, da, uitați cine se chinuie, consilierii ne batem capul cu aceste proiecte 

ilegale, să le aducem pe pe ordinea de zi, să le avem aici, să fie totul legal, să le votăm. Haideți 

fiți, vă rog măcar acum, în ultima zi din an, fiți realiști, fiți realiști, fiți realiști și lăsați orgoliile 

politice la o parte. Dacă nu ne interesa soarta acestui sector, nu eram astăzi aici.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Dacă dumneavoastră votați  

impotrinva acestor proiecte...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ce dovadă mai bună de atât ca primarul să 

nu fie nici acum în al doisprezecelea ceas?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Doamnă președinte, avem un 

proiect perfect valabil!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnul Păiuși, dumneavoastră nu aveți 

atribuții ca să răspundeți pe aceste proiecte? E corect,  dumneavoastră nu aveți nicio vină, nu 

aveți atribuții ca să ne răspundeți. Era normal ca primarul să fie aici, să facem totul cu ca la 

carte, ca la lege, conform codului administrativ.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1 : Uitați proiectul in fată!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Dumneavoastră acum, domnul Păiuși, cu tot 

dragul, nu aveți atribuții. Doar faceți declarații politice pentru că n-aveți ce să ne răspundeți pe 

aceste proiecte? Nu, nu dumneavoastră le-ați inițiat și nici n-aveți delegare de atribuții ca să ne 

vorbiți despre ele.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1 : Dar vorbim de modernizarea 

parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Uite, vedeți, mă duceți în altă parte. Noi 

vorbim de rectificare!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Pe proiectul pe ordinea de zi...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vorbim de rectificare acum.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: ați votat împotriva acestui 

proiect!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vorbeam despre rectificare, domnul Păiuși. 

Deci faceți doar declarații politice cu tot dragul, că să vede cine pe cine preocupă. Suntem toți 

aici și stăm și peste program. Punem și funcționarii să stea peste program.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Bun, nu aveți ce să...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Este și doamna Regalia de când a solicitat 

cuvântul, o să dau cuvântul la toți, dar o dovadă mai bună de atât, de lipsă de orice empatie față 

de cetățeni, așa cum am spus, se luptă cu proprii cetățeni. Nu cred că s-a mai întâlnit nicăieri în 

lumea asta. Totul este de imagine ca și acel proiect a declarat că dăm și nu se poate legal, că 

dăm generatoare electrice în Ucraina, când am rezolvat totul în sectoru 1, totul este de imagine, 

e foarte clar și noi stăm aici să ne batem capul și să avem intervenții de astea nervoase, ca să nu 

le numesc altfel. Doamna imediat, domnul Oianu, doamna Regalia, vă rog, domnul Oianu, 

domnul Tudose, revenim la domnul Păiuși, vă rog.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Este incompetență sau rea-voință asta? Mă 

întreb? 2: vreau și eu ceva. Câte economie s-a făcut pe spatele școlilor anul trecut și câtă 

economie s-a făcut anul ăsta pe spatele școlilor? Aș vrea să știu și eu suma, pentru că dacă ne 

gândim investițiile în școli, unde este sala de sport de la Iorga, unde este terenul de la 183. Unde 

sunt banii pe care noi i-am propus în proiectul aprobat pentru cumpărarea clădirii lui Mircea 

cel Bătrân? Corect, unde sunt ăștia? Intră în economie? Aș vrea pe școli, să vedem ce? Corect? 

Că toate.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Aceste amendamente pe școli, doamna 

Regalia le-a făcut.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Apropo de... eu n-am nicio rea intenție, nici 

nu vreau să atac pe nimeni, că suntem în prag de anul nou, nu. Și suntem în perioada Crăciunului 

și trebuie să fim mai buni, mai omenoși, mai empatici, mai cum vreți dumneavoastră. Dar totuși, 

eu întreb: cineva a monitorizat investițiile care trebuiau făcute în unitățile de învățământ? 

Cineva a monitorizat tot ceea ce noi am aprobat pentru unitățile spitalicești? Aduceți-vă aminte 

că anul trecut în ianuarie aveam 4 spitale suspendate, care nu aveau nici bani de lumină, nici 

bani, dă, nu știu ce, că le-am cedat lor fără temei legal, fără nimic. N-am mai vrut să le 

monitorizăm și să le ajutăm. Mai am o întrebare: am demarat tot felul de proceduri pentru 

terenul de la 183. Vreau și eu un raport de sfârșit de an nu există clădirea de la Mircea cel 

Bătrân, nici n-a existat nicio înregistrare, nici cu 183 nici cu Mircea la primărie, mă întreb. Era 

voință sau neputință, ca să zic altfel? Iar noi votăm o rectificare bugetară pentru școli? Domnul 

director economic când ați mai auzit dumneavoastră că școlile pe data de 28 decembrie pot să-

și procure niște lucruri absolut necesare? Au timpul faptic, mai pot selecta de pe SICAP unele 

și altele pentru dotarea unităților de învățământ, pentru că Trezoreria se închide fain frumos pe 

30. Oamenii sunt în concediu, că așa e legea la noi, la învățământ. Cadrele didactice n-au voie 

în concediu decât în perioada vacanțelor. Acum și directorii amărâți au intrat în concediu din 
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concediu. Să vină, să semneze. Le trebuie rechemare. Asta iar durează o zi și uite-așa am ajuns 

pe data de 3 ianuarie și mai am ceva.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc, era și domnul Ciungu din online. 

Vi l-am și oprit, că...  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Cred ca in numele tuturor: haideți măcar la 

anul, în al 3-lea an de mandat. Rectificările să le facem până în 20 decembrie și haideți să nu 

ne mai batem în joc unii de alții și să ne adunăm 1 pe pârtie, altul în hotel, că toată lumea în 

perioada sărbătorilor pleacă în vacanță, pleacă în concediu, ca dovadă că nici doamna primar 

nu-i alături.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc, doamna Regalia! Domnul 

Ciungu, iertați-mă că v-am închis acum. Dacă îmi solicitați, o să vă dau cuvântul. Apoi domnul 

Tudose, domnul  Oianu, domnul Podaru domnu Păiuși.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Da, mulțumesc frumos, doamna președinte, ce 

să mai zicem? Domnul Oianu a spus mai devreme niște lucruri interesante legat de temele făcute 

de doamna primar Armand. Eu cred că a greșit prima litera,  nu se gândea la teme, se gândea la 

mem e sau la Mm-uri pe facebook. Asta este principala meserie a doamnei Armand care se 

numește primar al Sectorului 1 pe propria pagina de facebook. Voiam să-i atrag atenția 

domnului viceprimar: mai devreme ați spus ceva de nebulizatoare. Cu toții suntem de acord și 

am fost de acord atunci că a fost o investiție foarte mare făcută degeaba. Asta e realitatea. Așa 

am spus și atunci, continui să-mi susțin acest punct de vedere și se vede și astăzi problema 

rămâne, că fiind pusă în aceeași situație de conducerea executiv a a Primăriei, acest primar  face 

același lucru, adică ia frumos bani publici fără votul consiliului, îi dă unei firme de casă în care 

ai propriu-zis membri din conducere USR Sector 1, rude chiar cu primarul Armand și le dă 

bani, așa le dă bani, ia din buzunarul public și le dă lor bani. Luați voi bani, luați voi în treij de 

minute contract, faceți voi acolo, luați voi datele publice ale cetățenilor. Domnule viceprimar, 

în ședința, nu știu, USR Sectorul 1, ați discutat cu toți membrii, le-ați spus că propriu-zis acest 

primar ia datele publice ale cetățenilor ilegal și le dă  nu stim cui? Le-ați spus acest lucru 

colegilor dumneavoastră, că faceți mai rău decât a făcut PSD-ul în oricând îi atacați 

dumneavoastră în trecut? Deci ați luat niște metehne greșite și le-ați dus la puterea a doua în 

USR și vă întrebați de ce ați căzut iarăși sub 10 % și probabil vă veți duce și sub 5 % asta e 

realitatea, pentru că greșiți, ați promis un lucru și faceți exact inversul, la fel ca... ce infect. Noi 

suntem aici, indiferent de partid, suntem oameni, noi, oameni care vrem să facem lucrurile cum 

trebuie,  legal și de asta spuneau și colegii. Suntem aici de Sfântul Ștefan să încercăm să aducem 

niște proiecte în legalitate. Da, să facem lucrurile legal. De ce nu vreți să faceți asta? De ce nu 

este acest așa-zis primar în sala de consiliu alături de noi toți, să facem proiectele legale. Unde 

este primarul?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumim, mulțumim, domnul consilier.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna...  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Numai o secundă, domnul Tudose, că eu nu vreau decât să să 

ridic o minge la fileu și după care sunt convins că toată lumea va servi din ea. Exact cum spunea 

și domnul consilier Ciungu, doamna primar ar trebui să fie aici. Asta e principala cale prin care 

ne putem da seama cât de neinteresată e de ce se întâmplă cu cetățenii acestui sector. Dar dar 

sunt de acord cu domnul Păiuși că doamna primar face investiții. Face. A investit 15000 de euro 

pe SEAP într-un apartament retrocedat? Doamna primar face investiții. E adevărat, nu cheltuie 

1000000000 dacă nu mai mult de lei rămânând excedent bugetar. Dar investiții într-un 

apartament retrocedat pe care n-are niciun drept să facă nimic cu el. Asta poate să facă astăzi 
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genul de investiții pe care le face doamna primar. Nu a investit în școli, în spitale, în curățenie, 

așteaptă anul electoral. Dar între timp a început să renoveze, să facă investiții în apartamente. 

Pentru că într-o declarație pe care a făcut-o și eu, zic, o declarație total mincinoasă în care spune 

că nu s-au făcut investiții, nu orice bani cheltuiti și din care rezultă ceva care rămâne într-un 

apartament se numește investiție. Iar în apartamentul ăla rămâne parchetul, rămân geamurile, 

rămâne aerul condiționat, gresia și faianța. Exact, cabina de duș, toaletele noi, bideul, totul, 

toate alea rămân. Sunt investiții făcute, investiții stupide făcute în locuri în care nu există nicio 

utilitate pentru cetățenii sectorului 1, ci doar pentru doamna primar. Și de aici pornim discuția. 

Poftiți, domnul Tudose.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Mulțumesc mult, doamna primar Păiuși, doamna primar 

Păiuși, deci aici avem o problemă. Nu vă supărați pe mine, dar dacă de 2 ani de zile ocupați 

acest loc și ținând cont că, mă rog, trendul este cu schimbările astea de de-aicea cred că vă pot... 

mă pot adresa dumneavoastră fără să vă supărați colegial, doamna primar Păiuși. Iar dacă, iar, 

dacă și acum, acuma discutăm între noi, cei cu vechime, iar dacă onor doamna primar sau 

domnul primar Armand sau doamna primar Armand, nu mi-e sigur încă, ar fi binevoit să fie 

prezentă la ședință. Purtam o discuție între consilierii care am fost și în celălalt mandat, pentru 

că tot ați făcut referire de niște achiziții, e foarte corect că ați făcut o referire, dar haideți să ne 

amintim în corectitudinea exactă a datelor, aș vrea să văd care a fost votul dumneavoastră și al 

doamnei primar pe aceste proiecte ținând cont că legat de nebunizatoare a fost inițiativa 

ministrului sănătății USR de atunci, Vlad Voiculescu, către Caraiman să solicite aceste 

nebulizatoarei și tot sprijinul care s-a cerut cu ocazia pandemiei. Și atunci chiar i-am extrem de 

bine privit și felicitat pentru efortul care s-a făcut. Legat de partea de diamante, o problemă 

personală și acolo Tudorache răspunde în mod personal dacă a încălcat legea cu ceva și dacă se 

demonstrează ceva sau nu, va răspunde oricare dintre noi, dar ar fi foarte bine ca măcar noi, cei 

care avem vechimea vechiului mandat, să verificăm ceea ce am votat în vechiul mandat și să 

facem referire numai la ceea ce avem certitudinea că am votat în mod negativ. Din acest punct 

de vedere, dumneavoastră faceți referire la niște proiecte la care USR-ul în mandatul trecut și 

verificat ceea ce vă spun a votat chiar pentru, așa cum a fost și cu terenul de spital și cu spitalul 

de care nu s-a mai întâmplat nimica. Apropo de chestia asta, nu ne-ați mai spus nimica. Ce se 

întâmplă cu acel teren, zace acolo. Probabil administrația Armand îl ține la păstrare să-i crească 

prețul din  acest punct de vedere și revenind la ideea spusă de colegul meu, ar fi foarte bine,v- 

ați referit la proiectul de ascensoare. Ar fi foarte bine dacă s-ar veni în fața consiliului, s-ar 

explica cu directorii, cu acel aparat pe care, la care am solicitat transparență și pe care doamna 

primar a modificat transparența pe consiliu, așa cum purtăm aceste discuții între noi, înregistrate 

pentru toți ascultătorii, deși...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: O clipă. Domnul Tudose, nu se mai aude 

nimic în online, e sunetul oprit. Nu vă auziți, Domnul Tudose.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Minunat, nu că până la urmă...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: S-a oprit exact după "doamna primar 

Păiuși..."  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Pai, doamna primar, doamna primar, nu, lăsând lăsând 

gluma deoparte. Deci revin la solicitare: dacă dacă se dorește ca în această administrație să se 

întâmple într-adevăr lucruri și să vedem proiecte duse la bun sfârșit. Țineți cont de invitația 

consiliului de a veni aparatul, de a explica consiliului ceea ce se dorește în mod transparent și 

vă garantez că veți avea suportul nostru, din păcate, cu șușanelele și cu minciunelele pe care 

doamna primar încearcă să acopere tot felul de matrapazlicuri că se întâmplă pe buget, pe sume 
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care nu le vedem, nu le înțelegem, nu știm ce se întâmplă cu ele, avem o problemă. Deci încă o 

dată: fiecare este responsabil pe ceea ce spune și pe ceea ce face în mod personal, doamna 

primar, vă invităm, vă invităm alături de noi, vă mulțumim.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnul Podaru?  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Era pentru domnul director care nu mai este în sală.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna secretar spune că putem introduce 

între timp să descărcăm procesul verbal din data de 19 pe care l-am primit pe mail, dacă sunteți 

de acord și colegii de la tehnic, un minut - doua sa introduceți procesul verbal, descărcare a 

procesului verbal si să dau drumul la vot.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1 : Mulțumesc. Ii răspund doamnei 

Regalia, dar pun această întrebare și colegilor mei, consilieri PSD, PNL. Doamna Regalia spune 

aici , "rea-voință sau neputință" și a repetat de cel puțin 2 ori această frază. Același lucru vă 

întreb și eu: este rea-voință sau neputință din partea consiliului și am doar o simplă întrebare 

simplă câte proiecte ați votat? Câte proiecte? Câți indicatori tehnico-economici ați aprobat în 

anul 2022? Este o întrebare simplă simplă, simplă.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Multe de tot, mult mai multe decât meritați!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Vă spun eu: niciun proiect.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Hai să fim serioși, domnul Păiuși, v-am votat tot ce se putea 

vota. Aberațiile nu putem să vi le votăm, că-s aberații, cum e și acum. Se aduce un buget în care 

nu ni se explică nimic, în care nu înțelegem nimic despre ce investiții vreți să faceți și apoi ne 

trezim cu investiții aberante făcute în apartamente.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Câte proiecte ați votat 

dumneavoastră?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Domnul, domnul Păiuși! V-am votat proiecte în continuu. 

Toate proiectele de bune, de bun simț au fost votate. Mai, nu mai spuneți minciuni, vă rog 

frumos, domnul Păiuși, după ce... opriti-vă,  vă rog eu frumos, e penibil, penibil, domnul Păiuși.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1 : Întrebarea este:  rea-voință din 

partea cui?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Domnule Păiuși, nu e niciun pic de rea-voință din partea 

noastră. Aveți și ați avut norocul să funcționați într-un mandat în care ați avut și de la PNL, și 

de la PSD multă bună credință, mult mai multă decât ați dat dumneavoastră dovadă în mandatul 

anterior și știți foarte bine asta și orice altceva. Vedeți că suntem în perioada sărbătorilor și vă 

aude Dumnezeu. Sper să fie așa și doamna primar sa v-audă, doamna primar Piăiuș mă aude, 

stați  crede doamna primar. Deci, haideți să, haideți să recapitulăm pe ceea ce ați pus 

dumneavoastră, ați pus o chestie foarte corectă.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Ați avut indicatori, votați în 2021, ca de exemplu pentru 

Teatru Bălcescu. Exact, da, se întâmplă ceva, s-a întâmplat ceva? A trecut un an și jumătate, nu 

s-a întâmplat absolut nimic.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: O să se întâmple.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da,  în 2024 ca mita electorală pentru nou mandat? Asta 

da, mint orice, căci problema legală să le ducem. Deci poziția dumneavoastră, din păcate pentru 

noi tot nu păiș. Din păcate avem experiența sau din fericire, avem experiența a încă unui mandat 

împreună, exact pe acea grupul USR, în momentul în care nu se îndeplinea ceea ce se vota de 

către grupul USR peste noapte, ca să nu zic în în în termenul legal. Peste noapte, rapid, pentru 

că...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Noi ne-am luptat inclusiv...  
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Domnul Cristian-Adrian Tudose: Și luptați în continuare.  Da, problema este că uitați cu cine 

vă luptați.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  Inclusiv cu rectificările bugetare 

pe care domnul Tudorache le-a adus în fața consiliulu.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Ce facem, depanam  amintiri la semineu?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Dar eu vă spun o realitate certă  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Doamna primar Păiuși, doamna primar, ascultați-ne puțin nu 

aveți monopol pe bună credință. Terminați cu ipocrizia asta, în care dumneavoastră sunteți just 

în tot ce faceți, iar noi suntem clar de rea-credință. Nu, că nu v-ati  născut în rai, domnul doamna 

primar Păiuși, v-ați născut aici pe Pământ, în mocirla asta în care ne scăldăm cu toții, care se 

numește Sectorul 1.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Mocirla o facem noi.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Nu, mocirla o  face doamna primar si domnul primar Păiuși, 

cum că ei sunt la putere și mizeria de pe străzi și gunoiul integrat în mocirlă în centrul orașului 

este datorită dumneavoastră și oamenii văd asta să zic. Vorbiți de pe poziția superioară a unor 

oameni care aveți monopol pe bună credință și adevăr, că este o ipocrizie de prost gust.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Domnul Oianu, este din cauza 

dumneavoastră.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna primar, singura mea problemă știți care e, sincer? 

și acum schimb tonul și vorbesc foarte serios de data asta: este de admirat și, specific, este de 

admirat. Atenție, la USR, este de admirat abnegația și dăruirea cu care apărați un scop ignobil. 

Este de admirat cum vă asumați de la ironii până la ilegalități, comise în numele unui personaj, 

a unei persoane care nici măcar cu prezența nu ne onorat.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Domnul Tudose, aprobați 

proiectul acesta, uitați, care este aici.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Deci domnul, domnul, să aprobăm ceva care nu știi nimic. Ce 

se întâmplă să aprobăm după 2 ani în care ați avut excedent bugetar, atât de mulți bani din bani 

care trebuiau investiți? Cum credeți dumneavoastră că puteți să veniți în fața noastră cu așa 

ceva și în continuare noi să vă credem?  Adică cum puteți veni cu atâta tupeu să ne mințiți în 

față să ne spuneți? Votați asta că pe onoarea noastră, o să fie bine la anul. Puteți să veniți cu așa 

ceva? Domnul doamna primar, cum poți să duci la îndeplinire ceva ce nu este avizat în ședință 

de Guvern? Domnul, aveți proiecte avizate și aprobate, neimplementate o grămadă. Mă rog de 

dumneavoastră de un an de zile să implementați un proiect pilot cu 2 filtre de apă la 2 școli, să 

putem să dăm la copii apă curată. Ce ați făcut cu ăla? Mă...  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Plimbați, mă trimiteți la școli și îmi spuneți că directorii de la 

școli ar trebui să facă ei proiectul, să găsească ei filtrele și mai vorbim, iar dumneavoastră aveți 

aici un departament întreg cu directoare cu tot, care se ocupa  de implementare de proiecte. Cât 

de de necinstit e asta ? Domnul Păiuși? Cât de necinstit? Apa este potabilă din București sau nu 

este potabilă? Domnul Păiuși, nu mai îmi răspundeți cu întrebări. Da, v-am explicat domnul 

Păiuși, pe ce răspundeți? Când pun întrebări, știu ce înseamnă. De ce mai răspundeți cu 

întrebări, domnule și...  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Vă iau, vă iau dacă vreți și astăzi deci atenție ce vă spun, 

vă iau dacă vreți și astăzi și mergem în Sectorul 1, la gospodăriile care se află la 50 de metri de 

groapa de gunoi Iridex, exact și care au suferit de scurgerile de levigat, fiindu-le inundate cu 

fire cu scurgeri de levigat. Acolo putem vorbi de apă potabilă? Niciun caz. Este Sector 1? iar 

apa de la robinet, de la robinet. Au au buletin de Sectorul 1.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Apa care vine pe țeavă, pe 

conductă, la chiuvetă,  unde vreți dumneavoastră, este potabilă sau nu este potabila?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: De ce crime vorbiți dumneavoastră? Ascultați-mă puțin sunt 

aerul din sectorul irespirabil, așa e și apa potabilă.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  Sunt de acord cu dumneavoastră, 

Domnul Oianu, legat de aerul e irespirabil. Da și vă spun că și astăzi era irespirabil în zona 

Bucureștii Noi. Chitila.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Fantastic așa este și apa de la robinet. Dacă vă fac teste la voi, 

apa de la robinet e toxica.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: E această groapă cred că de 

altcineva nu poate  fi generat. Dar cum dovedim noi acest lucru?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Nu trebuie să dovediți asta trebuie să faci să implementați un 

proiect de a fi român. Nu, nu  v-am cerut 500 de scoli.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1 : Azi dimineață nu se putea respira 

în cartierul Bucurestii noi. Am deschis geamul și am închis geamul imediat.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Vedeți că, hai că ne ducem în alta discutie, să revenim. 

Implementati proiectele aprobate, arătați bună credință în anul care vine, puneți totul în practică, 

cheltuiți banii pe care îi aveți și după aia vorbim de bună credință și bune intenții. Domnul 

Păiuși, eu ipocrizie, atât și cu tupeu vă purtați ca și cum aveți monopol pe adevăr. Care este o 

ipocrizie.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose:  Domnul Păiuși, atâta timp... Deci eu, încă o dată, n-am 

mai menționat și aerul irespirabil, pentru că deja asta este constantă, este o constantă în care în 

acel mandat nu s-a făcut nimic, în celălalt mandat s-a mers cu destul de multe acțiuni și s-a, s-

au făcut pași în închiderea, în eliminarea surselor de miros, mă rog, nu contează ce v-am întrebat 

și dumneavoastră n-ați făcut decât să-mi continuați ideea pe alt domeniu este: dacă locuitorii 

care stau lângă groapa de gunoi, lângă groapa de gunoi, la mai puțin de 50 de metri și-au 

suportat inundatii cu levigat. Dacă doriți, în ședința următoare vă chem acești oameni să vă 

depună mărturie.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1 :  Apa care vine pe țeavă livrată 

de către ...?  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnul Păiuși,  vorbim de 2 lucruri diferite: apa care vine 

în strada Roma și nu spun mai mult N-ar trebui să difere de apa care vine nici în Chitila, nici în 

triaj, nici în Stăulești. Aici e la fel. La fel e valabil. La fel e valabil și pentru aer.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1 : Domnul consilier, vorbim  de un 

distribuitor da, da, pe teritoriu, pe UAT București și...  

Domnul Cristian-Adrian Tudose:  Vorbim, vorbim de aceeași situație pe care ați menționat-

o și ați ridicat-o în contra partidă a aerului, aerul pe care îl respira si cei din Primăverii de lae 

de pe Roma, de pe toate capitalele si care ar trebui sa îl respiram în Chitila, în Bucureștii Noi, 

în Straulesti, da? Da. Întrebarea mea era simplă: de ce n-ați făcut dumneavoastră un studiu care 

să dovediți că la școlile pe care domnul Oianu insistă cu atât de multă vehementa să se pună 

acele filtre avem toate buletinele de analiză, că apa este perfectă.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog, haideți să închidem orice discuție. 

Este deja ora 3:15, e deja ora 3:15,  nu au adus proiectul până la această oră cu rectificarea 

bugetară, așa cum a fost solicitat de consilierii locali. Eu zic să închidem ședința, doar vă supun 

la vot aprobarea, descărcare a procesului verbal și închidem ședința. Gata e deja prea mare 

bătaia de joc. Mulțumesc, descărcare proces verbal din data de 19 și haideți să închidem ședința. 
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Mă uit aici la cabinetul primarului. E lumina închisă. Păi cât să mai așteptăm? Domnul Păiuși 

am zis o oră haideți să votați descărcarea procesului verbal și închidem ședința, că deja am stat 

prea mult. Haideți vot. Domnul Iordan, domnul Dinu, doamna Halaț, domnul Nicolaescu, 

domnul Jurubiță descărcarea procesului verbal și închidem ședința, mult, știu.  21 de voturi 

pentru  descărcare, s-a descărcat procesul verbal din data de 19.12.2022. Mulțumesc, am 

închis ședința.  
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