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PROCES-VERBAL 

privind lucrările şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată de îndată pentru 

data de 28 decembrie 2022, ora 1830 

Nr. 42 din data de 06.01.2023 

 

 

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

Sectorului 1, prin Dispoziţia nr. 5894/28.12.2022, 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: 

 

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

administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2022  (K2-311/28.12.2022) 

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, 21 de consilieri locali, din 27 de consilieri locali în funcție.  

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 28.12.2022, 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. 5894/28.12.2022, 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.   

La ședință au participat: consilierii locali ai Sectorului 1, doamna Lavinia Ionescu - Secretarul 

General al Sectorului 1. 

 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Doamna Secretar, avem avizul comisiei 

de buget. Deocamdată sunt 3 voturi. O să îl rog pe domnul consilier Ned Vicol sau pe domnul Dinu 

Gheorghe, cine e disponibil, să ne comunice rezultatul.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Bună seara și bine ați venit la ședința 

extraordinară convocată de îndată de primarul Sectorului 1 al municipiului București, prin dispoziția 



Pag 2 din 16 
 

numărul 5894 din 28/12/2022, cu respectarea procedurilor legale și comunicarea către Consilierii 

locali a materialor de ședință prin intermediul serviciilor de poștă electronică și prin publicare pe site-

ul instituției n conformitate cu prevederile articolului 243 aliniatul 1 litera j) din Ordonanța de urgență 

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

acum apelul nominal al consilierior locali în ordine alfabetică, după cum urmează:  Domnul Bârgău 

Marian Aurelian? Domnul Bârgău?  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Prezent!  

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

Doamna Cășvean Cătălina?  

Doamna Cătălina Cășvean: Prezent! Mă auziți?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Da, acum v-am auzit! Mulțumesc! 

Domnul Ciungu Daniel Constantin? Domnul Drăgușin Laurențiu?  

Domnul Laurențiu Drăgușin: Prezent.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Nu toți colegii au link-ul pentru intrare în ședință.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Gheorghe, acum urma să  

vă strigăm, Domnu Gheorghe?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Sunt prezent. Dar vrea să intre și domnul Oianu și nu are link-ul.   

Domnul Dan-Niculae Podaru: Dar nu au toți colegii acces la ședință, doamna Secretar.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Cine nu are acces? Aveți numărul 

de telefon al colegului nostru care v-a acordat asistență și cu alte ocazii, îl sunați pe Ionuț, este lângă 

mine și am mai auzit până acum că a transmis procedura unor domni consilieri pentru conectare.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Asta este rugămintea, să să îl sunați 

pe Ionuț, cine nu reușește și să vă ajute să vă conectati, să vă acorde asistență. Eu voi continua apelul. 

Am reținut că domnul Gheorghe este prezent. Trec mai departe. O să revin la apel. Doamna 

Grigorescu Alina Cristina?  

Doamna Alina Grigorescu: Prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Doamna Halaț Iulia Luminita ?  

Doamna Iulia-Luminița Halat: Prezent, m-ați auzit?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1:  Da, da, da v-am auzit! Doamna Haliț 

Raluca-Nicoleta?  

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț: Prezentă!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Mulțumim! Doamna Iacob Oana? 

Domnul Iordan Florea? Domnul Jurubiță Geanin Georgian ? Doamna Miloș Olteanu Iuliana Dorina?  

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu: Prezent, mulțumesc.  

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

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Prezent.  

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

Domnul Ozata Alev Burhan? Domnul Ozata?  

Domnul Alev Ozata Burhan: Prezent din varf de munte!  

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1:  Prezent.  
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Podaru Dan Niculae ? 

Domnul Podaru? Doamna Popa Daniela? Doamna Porumb Ramona? Doamna Regalia Ruxandra 

Eugenia?  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1:  Doamna Sorete Arbore Otilia?  

Doamna Otilia Sorete-Arbore: Prezentă!  

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

Domnul Șerban? Domnul Tudose Cristian Adrian? Domnul Țîră Daniel? Domnul Vicol Ned? 

Domnul Țîră?  

Domnul Daniel Tîră: Prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnul Vicol Ned?  

Domnul Ned Vicol: Prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Reiau apelul. Da, v-am văzut, v-am 

auzit. Domnul Caraian Alberto Iosif?  

Domnul Alberto-Iosif Caraian: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnul Chirvasă Viorel 

Daniel ?  

Domnul Daniel Chirvasă: Prezent!  

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Doamna Iacob Oana? Mă auziți? Da, 

da.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Sărut mâna, prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Mulțumim! Doamna Iacob Oana? 

Domnul Iordan Florea? Domnul Jurubiță Geanin Georgian?  

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Prezent, se aude?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Da, da v-am auzit, mulțumesc! 

Domnul Oianu Adrian Viorel? Doamna Popa Daniela? Doamna Porumb Ramona? Domnul Șerban 

Remus Cătălin? Doamna Porumb?  

Doamna Ramona Porumb - Viceprimarul Sectorului 1:  Prezent, prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Da, mulțumim! Domnul Șerban 

Remus Cătălin? Domnul Tudose Cristian Adrian? Așadar, având în vedere prezența unui număr de 

21 de consilieri din numărul total de 27 de consilieri locali în funcție, constat îndeplinite prevederile 

articolului 137 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, cu privire la cvorumul necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe 

extraordinare. Având în vedere frecvența acestor ședințe, durata lor și volumul de muncă de la 

serviciul secretariat, procesele-verbale ale ședințelor din 27 și 28 decembrie sunt încă în fază de 

elaborare și nu au fost finalizate. Având în vedere că președintele de sedinta, doamna Popa nu a 

răspuns prezent,  este necesară desemnarea/alegerea unui pe președinte de ședință pentru astăzi, 

pentru această ședință, motiv pentru care o să vă rog să formulați propuneri și o  s-o rog pe doamna 

Haliț, dacă ne-a auzit, să ne comunice dacă pentru desemnare avizează și ne transmite avizul comisiei 

juridice. Așadar, propuneri pentru președinte de ședință.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Grupul PNL îl propune pe domnul Ciungu.  
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Pe domnul Ciungu? Se poate de 

rula...  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Nu v-am auzit? Puteți repeta?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Eu am notat, am am reținut 

propunerea dvs.  

Doamna Otilia Sorete-Arbore: Domnul Ozata vrea să spună că nu-i mai bine să fie cineva din sală 

decât din online pentru că știm că procedura pentru de a coordona această ședință din online este un 

pic mai dificilă și o să treacă și mai mult timp și 7 seara?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1Pe domnul Andrei Nicolaescu, e prezent 

fizic, în ideea de a funcționa mai rapid la această ședință.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Așadar, mai sunt alte propuneri?  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Nu, vreau să vă rog ceva. Domnul Iordan tot  ne trimite 

mesaje că nu se poate conecta. Eu intreb daca nu vor ca să ia legătura cu dânsul, dacă se poate?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Aceeași problemă și cu domnul Oianu, dacă nu, dacă nu pot intra 

consilierii să-și exprime votul, nu știu de ce ne-am mai agita.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Acum sună colegii mei de la tehnic. 

Rugămintea a fost să transmiteți colegilor care nu se pot conecta să sune. Au datele de contact, 

numărul de telefon al lui Ionuț.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Mai sunt, mai sunt doi colegi, Oianu și domnul Iordan. Poate 

faceți un efort, să faca colegii un efort si sa-i sune ei... și să vadă cum pot intra. Nu cred că e în regulă 

să nu-și poată exprima votul colegii din online.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Așadar supun la vot propunerea. Am 

întrebat, am întrebat grupurile dacă mai sunt.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Păi cum să votăm dacă încă nu poți să intre colegi, doamna 

Secretar, haideți să intre toți colegii care doresc să intre și care pot să intre.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Ok, mai așteptăm, sună colegii mei, 

deci s-au formulat solicitări de  a avea suport tehnic pentru conectare. Domnul Oianu și pentru domnul 

Florea, înțeleg îi sună colegii mei și reluăm propunerile.  

Domnul Adrian Oianu: Alo, alo, ma auziți? Am intrat și eu în online.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Bună seara, deci v-ați conectat.  

Domnul Adrian Oianu: Am reușit, da.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Deci domnul Oianu, v-ați conectat?  

Domnul Adrian Oianu: Da, da, m-am conectat mulțumesc  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Mulțumim, mulțumim.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Au intrat si colegii, doamna secretar? Domnul Iordan și domnul 

Oianu?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnul Oianu a reușit să se 

conecteze, este prezent. Colegii mei sunt acum în dialog cu domnul Florea. Apreciați că putem merge 

mai departe cu alegerea președinte de ședință sau mai așteptăm propuneri?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Haideți să...  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Ce spuneți?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Haideți să așteptăm, poate reușesc să intre, totuși,  cu toții.   

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Am ințeles.  
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Mulțumesc! Intrebare: avem pregătite niște amendamente, le 

trimit pe E-mail sau ce facem cu ele?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Dacă aveți amendamente le citiți, ne 

spuneți câte sunt și rugămintea este să ni le trimiteți și pe E-mail la secretariat, să le înregistrăm să 

stim câte sunt, în sensul de a le putea introduce în sistem în timp util. Domnul consilier, încă mai 

durează cu domnul Florea. Rămânem în așteptare?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Nu știu ce înseamnă că mai durează, adică mai durează, de ce? 

Nu are sistem potrivit, nu reuseste  să-l folosească?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Deci rugămintea, rugămintea mea 

este dacă aveți, în ceea ce privește formularea de propuneri pentru președintele de ședință, rugămintea 

e mea este să depășim momentul acesta pentru că trebuie să redactăm hotărârea, să facem o 

comunicare la instituția prefectului, să comunicăm președintelui de ședință. De aceea poate că îmi 

permit să fac recomandarea ca președintele de ședință, cel mai util și în formula aceasta, să fie în sală, 

dar nu e asta  din perspectiva procedurilor, dar le conferim și în varianta online. Dacă după alegerea 

președintelui de ședință, dacă este online, rămâne sa suspendăm câteva minute ședința pentru a putea 

beneficia de suportul tehnic al colegului meu i n ceea ce privește conducerea ședinței din online Cu 

doamna Popa, data trecută, mi s-a părut că a funcționat foarte bine, deci este posibil să funcționeze, 

dar necesită iarăși un delay pentru a a se pune la punct cu aceste detalii tehnice cu privire la 

conducerea ședinței.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, ne rămânem la propunerea noastră. Este o condiție care 

dorește să intre, trebuie să i se ofere oportunitate.  

Domnul Alev-Ozata Burhan: Domnul Dinu, scuzați, că este predintele interimar? Si așteptăm după 

aceea.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Cu ce vă afecteaza, domnul Ozata, oricum trebuie să așteptăm ca 

să intre și domnul Iordan.   

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Deci  o să-l rog pe colegul meu de 

la tehnic să vă comunice soluția tehnică pentru a asigura și conectarea domnului Iordan.  

Personal  tehnic: Dat fiind că domnul Iordan a avut o problemă cu parola și ar trebui resetată pentru 

ca și dânsul să poată participa. Trebuie doar  să se delogheze colegii un minut, să introducem o nouă 

ședință doar tehnic și după aceea să se relogheze toți consilierii.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Ati auzit propunerea colegului de la 

tehnic. Domnul Gheorghe? Domnilor consilieri?  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Părăsim atunci. Intram la si 25 atunci, da adică nu părăsiți 

ședința.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Da, vă deconectați un minut pentru 

reconectarea și resetarea parolei Domnului Iordan. V-a comunicat colegul de la tehnic faptul că este 

necesară deconectare a tuturor consilierilor și reconectarea pe link- ul care vă va fi trimis, întrucât se 

pare că a fost o eroare de conectare la domnul Florea, s-a introdus parola greșit și trebuie reluată 

procedura de reconectare de către toți consilierii prezenți. Asta am transmis mai devreme. De fapt nu 

eu, colegul meu de la tehnic. Gata, vă puteți reconecta, linkul  v-a fost transmis.  A intrat toată lumea.  

Da,, gata reluăm reluăm ședința, da? S-a conectat și domnul Florea. Mai sunt alte solicitări? Revenim 

la propunerile pentru președintele de ședință. Au fost propuși domnul Ciungu și domnul Andrei 

Nicolaescu. Mai sunt alte propuneri? Mai sunt alte propuneri sau putem da drumul votului pentru 

propunerile formulate în ordine?  Domnul Ciungu, prima propunere și domnul Andrei Nicolaescu. 
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Deci prima propunere introdusă în sistem este ca domnul consilier Ciungu să fie președintele de 

ședință. Aceasta e prima propunere, această e ordinea. Colegii mei cred că au introdus gata în sistem 

propunerile. Deci acum se supune votului propunerea ca domnul Daniel Ciungu să fie președintele 

acestei ședințe.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Dar nu s-au conectat încă toți consilierii. Doamna Secretar 

general.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Așteptăm până se conectează toți 

consilierii. Evident, domnul Nicolaescu?  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Eu am votat.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Da. Domnul Daniel Țâră? Domnul 

Iordan, domnul Bârgău, doamna Cășvean, domnul Caraian?  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Am votat, doamna Secretar.  

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

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Se înregistrează. Am votat, dar nu se inregistreaza  voturile.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Domnu Podaru și domnul Chirvasă 

din cei conectați în acest moment.  

Domnul Dan-Niculae Podaru:  Eu am votat.  

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: Am votat pentru Daniel Ciungu.   

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Da ok, am înregistrat, au rămas 

atunci... acum s-a înregistrat votul dumneavoastră și au rămas cu voturi neexprimate domnul Tudose, 

doamna Popa, doamna Grigorescu și domnul Chirvasă. Oprim votul în acest moment întrucât s-au 

exprimat 23 de voturi, 13 voturi pentru, 6 abțineri, 4 voturi împotrivă. Supunem votului 

dumneavoastră propunerea pentru domnul Andrei Nicolaescu. Domnul Șerban, domnul Caraian nu 

este încă afișat votul. Mulțumesc! Domnul Șerban. Nu mai sunt conectați. Deci nu, nu mai așteptăm 

voturile doamnei Popa, domnului Tudose, doamnei Grigorescu. Așadar, 24 de voturi exprimate au 

fost exprimate pentru domnul Nicolaescu, 10 voturi pentru, 6 abțineri, 0 voturi împotrivă. Așadar, 

domnul Ciungu este președintele acestei ședințe. Domnul Ciungu, înțeleg că este nevoie de câteva 

minute pentru a vorbi cu cei de la tehnic cu privire la procedura de conducere a ședinței de consiliu 

din online.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Doamna Secretar general, înțeleg că 

pentru a-mi da drepturi de președinte online ar trebui să ieșim iarăși cu toții, așa că nu văd totuși 

sensul să mai pierdem și timpul acesta. O să îi rog pe colegi să se înscrie la cuvânt. Pot să îmi dea un 

mesaj sau să scrie cine e online? Aveți chat aici  și cei de la tehnic pot să ne spună când  dăm drumul 

la vot. Colegii de la tehnic pot să dea drumul la vot.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Rugămintea mea este că în condițiile 

în care dumneavoastră nu sunteți sau nu puteți ajunge la sediul instituției, redactăm hotărârea, vă 

trimitem, o să ia colegii mei legătura cu dumneavoastră, să vă trimită pentru semnat. În ipoteza în 

care se va adopta o hotărâre, având în vedere caracterul urgent al acesteia, o să vă transmitem de 

asemenea documentația.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Să ajungem acolo.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Da, ok bine.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Ok , avem un punct pe ordinea zi:  
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Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Subdiviziunii 

Administrativ Teritoriale Sector al Municipiului București pe anul 2022, proiectul k2-311. Am văzut 

de la grupurile PNL și PSD 2 sesizări și solicitări scrise. Noi am cerut explicit primarului să pună o 

rectificare exclusiv cu cei 2 milioane 100 și ceva de mii de lei pentru școlile private. Aceste fonduri 

sunt cele cu adevărat urgente. D in păcate, o bservăm din nou a treia oară astăzi că primarul refuză 

să facă doar acest lucru și încă o dată și pune sute milioane de lei în diferite locuri pe partea de 

funcționare a bugetului, un lucru pe care am repetat, n-a avea cum să-l faca. S-a înscris la cuvânt 

domnul Dinu Gheorghe. L-aș ruga să apese pe microfon. Cred că poate să vorbească direct.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doresc să am o intervenție. Încă nu prezentăm amendamentele 

sau prezentăm și amendamentele acum?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Aveți cuvântul, puteți să citiți și 

amendamentele.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Dacă doriți. Bun, voi începe cu cu intervenția și un comentariu 

asupra bugetului. Astăzi după ședință, pentru a fi clari și a nu mai avea discuții și, să zicem, o coerenta 

redusă a consensului care nu se mai întâmplă în primărie, am cerut simplu să se vină cu o rectificare 

bugetară cu un singur punct, cele 2 milioane 100 mii de lei pentru finanțare. Învățământ particular, 

conform legislației în vigoare. Din păcate, a fost supus ca la ora 6:30  să ne fie adus în față unui 

proiect care avea mult mai multe amendamente la această propunere a noastră, la această solicitare și 

voi explica acum exact despre ce este vorba: s -au adăugat 10000000 de lei la cheltuieli d e personal, 

s-au adăugat pe bunuri și servicii 186000000 de lei. Vreau să vă reamintesc că ne aflam pe data de 

28 decembrie, oare pe ce doresc sa ii dea ? Oare pe ce mai doreste doamna primar Armand să 

cheltuiască 186000000 de lei în următoarele 2 zile? Este foarte interesant. Poate doreste sa mai puna  

niște panseluțe, poate dorește să mai schimbe borduri, poate au rămas niște copaci care s-au uscat în 

timpul verii și trebuie neapărat să se schimbe. Cine știe ce are, ce planuri are după aceea... Dorește 

să ramburseze credite în valoare de treizeci de milioane de de lei. Cum o are doamna Armand a 

hotărât să ramburseze niște credite chiar acum, cu 2 zile înainte de sfârșitul anului? Oare acești bani 

îi putem folosi pentru a împinge economia, pentru a crea niște proiecte care să aducă locuri de muncă, 

care să aducă bunăstare Sectorului 1? Chiar trebuie să finanțăm sectorul bancar în aceste momente 

grele pentru societate?  

Domnul Marius Petre - Director Economic: Pot să intervin? Scuze.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, dar domnule director, vă ascult, dar erau întrebări pentru 

doamna primar. Adică nu cred că dumneavoastră.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Haideți să lăsăm pe domnul Gheorghe 

să-și termine punctul de vedere? Da.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Prin urmare, pentru a nu bloca totuși această rectificare și pentru 

a a fi constructiv ca de obicei pentru Sectorul 1, grupul de consilieri PNL vine cu 2 proiecte care vor 

debloca această situație. Amendamentul numărul 1: titlul 20 bunuri și servicii, text amedament 

propus," titlul 20 bunuri și servicii se diminuează cu suma de 184000000 de lei și servicii din care 

se majorează titlul 72, sectiunea dezvoltare,  cu suma de 100000000 de lei ca participarea la capital 

social" și punctul următor, "se majorează titlul 70 secțiune dezvoltare participarea la achiziții de 

imobile cu suma de 84000000 de lei", motivația amendament, propunere din prezentare: 

amendamente au fost făcute în conformitate cu prevederile legale și pentru a asigura fondurile 

aferente învățământului privat în fonduri alocate la bugetul statului, pentru asigurare a majorării 

capitalului social pentru companiile aflate în subordinea Consiliului Local și pentru asigurarea 
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sumelor necesare decontării din programul de măsuri anticriza e nergetică la nivelul  sectorului 1.  Al 

doilea amendament, titlul 81 secțiunea funcționare rambursări de credite titlul 81 secțiunea 

funcționari la burse de credite se diminuează cu suma de douăzeci de lei din care se majorează titlu 

57 cu suma de douăzeci de lei aferent programului măsuri anti-criză energetică pentru decontări 

facturi. Deci acestea sunt cele 2 amendamente. Avem rugămintea ca și colegii consilieri USR să 

susțină aceste proiecte pentru ca această rectificare să să poată fi votată și să treacă. Mulțumesc.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Așadar, pentru a clarifica și a 

introduce acest amendament în sistem, este un amendament s-au fost formulate mai multe?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: 2 amendamente.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: 2, 2 amendamente sunt?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Sunt 2 amendamente.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1:  2 amendamente, gata, am reținut. 

Dacă nu, nu, vă auzim foarte bine. Mulțumesc.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Le-am trimis și pe e-mail.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: În regulă. Mulțumim.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Mulțumim, supunem la vot primul 

amendament.   

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Ordinea de zi nu a fost aprobată. Ne 

auziți, domnule președinte? Îmi cer scuze, îmi cer scuze, domnule președinte, nu s-a supus aprobarii  

ordinea de zi. Da, da, da, da, asta asta urma să precizez că nu s-a supus ordinea de zi aprobării. 

Mulțumesc.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Avem câțiva colegi care nu au votat.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Secretar, vă rog ca cele 2 puncte să fie înregistrate ca un 

singur amendament.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Ca un singur amendament, am 

înțeles. Rugămintea mea este ca președinții celor 2 comisii , juridică și de buget, să anunțe dacă pentru 

proiectul care este pe ordinea de zi au emis avizul și cum este acesta, favorabil sau nefavorabil. Am 

rugămintea președinții sau secretarii să comunice în cadrul ședinței aceste avize, rezultatul lor de fapt.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: La comisia juridică înțeleg că domnul 

consilier Drăgușin va spune avizul. Dacă nu mai votează nimeni pe ordinea de zi, colegii de la tehnic 

puteți să închideți votul să ne spuneți rezultatul. Vă mulțumim.  

Avem 23 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă. Ordinea zi a fost adoptată.  

Dau din nou citire proiectului pentru procesul verbal: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 al 

Municipiului București anul 2022, K2-311. Mai devreme, colegul nostru Dinu Gheorghe a citit 

amendamentul propus cu cele 2 articole. V-aș ruga, domnul Drăgușin, domnul Gheorghe să ne 

spuneți rezultatele avizelor comisiilor.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, da avizul comisiei de buget este negativ, de aceea au fost 

aduse și aceste amendamente ulterior. Mulțumesc.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Am înțeles. Deci avizul comisiei 

de buget există și este negativ. Avizul comisiei juridice ? Doamna Haliț? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Domnul Drăgușin am înțeles că va citi 

rezultatul avizului.  

Domnul Laurențiu Drăgușin: Au fost 3 voturi "pentru" la comisie.  
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: S-a făcut anunțul public ca cele 2 

avize au fost emise. Noi am distribuit în sală și o să rog colegele să distribuie pe e-mail și consilierilor 

amendamentele, astfel  cum a fost formulat pentru studiu și supunerea lui aprobării.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Bun, dacă nu sunt alte puncte de 

vedere, atunci v-aș ruga să supunem la vot amendamentul. Din punctul de vedere al grupului PNL, 

acesta asigură atât niște fonduri pentru proiectul anticriză, pentru eficiență energetică, cât și se asigură 

că acele sume imense puse pe funcționare, fără niciun fel de fundament, intră cum trebuie în mod 

normal în bugetul de dezvoltare. De aceea îi rugăm și pe colegii de la USR să voteze acest 

amendament. De asemenea, asigură faptul că ceea ce am cerut înainte de ședință, în scris, solicitările, 

se va respecta. Vorbim în principal și ar fi trebuit să fie din nou această a treia ședință astăzi despre 

școlile private, nu despre alte 200 cred si 50 și ceva milioane cu totul adunat de lei, pentru alte lucruri. 

Dar se pare că da. Se pare că primarul alege altfel și a venit cu acest proiect. Puteți vota 

amendamentul? Mai sunt câteva voturi: doamna...  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Sorete Arbore, doamna Porumb, cred 

că doamna Grigorescu, domnul Tudose și doamna Popa au lipsit de la început, nu? Ne auziți?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da, noi vă auzim, domnule 

președinte.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Doamna Porumb, cel puțin din ce văd 

pe ecran însă, a mai rămas să voteze.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Colegii îmi comunică faptul că 

doamna Porumb este offline, nu s-au conectat încă de la începutul ședinței doamna Popa, domnul 

Tudose, înțeleg că nu este nici doamna Grigorescu. Cine? A intrat doamna Porumb acum, deci 

așteptați...  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Că putem să închidem votul. Atunci 

să vedem rezultatul. Mulțumim!  Avem 13 voturi pentru, 6 abțineri și 5 voturi împotrivă. O întrebare, 

doamna Secretar general, fiind un amendament pe buget, este nevoie de 14 voturi sau...?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da? Domnule consilier, domnule 

președinte este nevoie, am anunțat și cu alte ocazii pentru modificarea unui proiect de buget este 

nevoie, conform principiului simetriei, de același cvorum tot de 14 voturi.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Mulțumim frumos pentru confirmare. 

Deci la 13 voturi, pentru.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Că este este un amendament de 

fond, da?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Înseamnă că amendamentul nu a fost 

adoptat. Se pare că colegii de la USR aleg să blocheze în continuare proiectul pentru eficiența 

energetic, proiectul anticriză, aleg în continuare să blocheze banii pentru școli. Suntem în a treia 

ședință astăzi în continuare, deși le-am spus foarte clar că pot să facă un proiect de rectificare bugetară 

fix pentru școli, dânșii aleg să nu facă acest lucru. Nu, nu mai înțelegem ce se întâmplă și de ce aleg 

acest lucru cei de la USR. S-au înscris la cuvânt domnul Gheorghe și domnul Podaru înainte de votul 

pe proiect. Domnul Gheorghe.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Mă auziți?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Vă rog, domnul Podaru, văd că 

domnul Gheorghe are dificultăți în momentul de față. Tehnice.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Podaru, vă auzim.  
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Domnul Dan-Niculae Podaru: Mulțumesc! Domnule președinte, stimați colegi, având în vedere 

faptul că este ora 19:30, având în vedere că la inițiativa doamnei Regalia și a celorlalți colegi care au 

fost astăzi și au cerut într-o manieră imperioasă ca această rectificare să aibă drept conținut un singur 

punct, cel referitor la sumele pe care trebuiau să le primească și trebuie să le primească unitățile de 

învățământ particular, având în vedere votul, abținerea și votul împotriva consilierilor de la USR, 

consider că din acest moment este momentul să ne retragem, pentru că această ședință e devine o 

mascaradă. Nu este o ședință într-adevăr serioasă. În spatele acestei rectificări bugetare nu se ascunde 

nevoia și dorința de a rezolva problemele învățământului privat din sectorul 1 care trebuia, așa cum 

a spus doamna Regalia, toate aceste lucruri trebuiau rezolvate la de la începutul lunii decembrie, de 

când aparatul de specialitate și doamna primar a primit aceste fonduri și, în consecință, înseamnă că 

există alte doleanțe ascunse într-un subtext al acestei rectificări de buget, și anume acele  184 sau 1 

8 6 de milioane ce trebuie cheltuite în 2 zile pe bunuri și servicii. Deci, oricine aude așa ceva, oricine 

din cadrul presei sau oricine din cadrul oricărei instituții serioase, nu poate altceva decât să-și ridice 

semne de întrebare și să realizeze că este o mascaradă și că este o încercare de lovitură de imagine, 

din nou, a Primăriei și a primarului care de 2 ani de zile nu face altceva decât campanie electorală. Și 

în acest moment, având acest lucru, acest cuvânt pe care l-am spus în acest moment, eu mă retrag și 

consider că este firesc ca și toți ceilalți consilieri care, de bună credință, au stat până la această oră, 

să ne retragem pentru că nu este nimeni, nu-și dorește nimeni dintre consilierii USR și iată , de la 

nivelul aparatului de specialitate, rezolvarea punctuală a acestei necesități urgente și anume bugetarea 

cu fonduri a unităților de învățământ particular. Mulțumesc foarte mult, am ieșit, sărbători fericite, 

un an nou fericit, sănătate!  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, mulțumesc pentru cuvânt, mesajul este foarte simplu: in urma 

a votului, colegii noștri consilieri USR și PMP au decis blocarea amendamentului care înseamnă 

blocarea proiectului de decontare facturi energetice. Deci pentru toți cetățenii din Sectorul 1  să fie 

foarte clar. Primarul Armand nu a dorit niciodată să le ofere  acești bani cetățenilor și a vrut să aibă.  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Domnul Dinu, va rog eu sa nu ducem  în eroare telespectatorii 

și cetățenii Sectorului 1. Vă rog frumos , explicați rectificarea bugetului pentru care există acest...  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Ați votat împotrivă, ați votat împotrivă sau v-ati abtinut,  că nu 

înțeleg exact aici.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Da, și o rugăminte pentru că în online 

e dificil, va fi dificil și pentru cei din sală. Haideți să să-l lăsăm pe fiecare să vorbească. Luăm 

cuvântul după aceea, ca să ne înțelegem că nu, nu se va înțelege.  

Domnul Dinu-Niculae Gheorghe: Ok, da, domnule, la mine concluzia este simplă dacă ați votat 

împotrivă sau v-ați abținut, v-ați abținut la alocarea de douăzeci de lei fonduri pentru decontare 

facturi, criză energetică. Dacă ați făcut acest lucru, înseamnă că sunteți în horă cu cei de la USR și cu 

cu doamna Armand care a clar că dovedește că nu a avut intenția de a da bani și doar a-și face reclamă 

și PR. Ce vă pot spune este că nu cred că faceți bine mai departe. Dumneavoastră știți politic cum 

veți deconta aceste acțiuni. Mai mult de atât, tot dumneavoastră îi veți avea pe conștiință și pe elevii 

din instituțiile private, pentru că această rectificare bugetară nu va trece. Noi am corectat rectificarea, 

am făcut exact...  

Domnul Marian-Aurelian Bârgau: Nu va trece, domnule Dinu, pentru că...  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Poate vom ieși, e optiunea  noastră, cum cea dumneavoastră a 

fost să blocați amendamentul nostru care ducea acest proiect într-o stare de normalitate și într-o stare 

de respect față de cetățeni. Acum înțeleg că la final să arată multi viteji, dar cu adevărat n-ar trebui 
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să vă arătați votul, să arătați susținerea față de cetățenii sectorului 1. V-ați abținut, v-ați dus în cârdășie 

cu USR. Felicitări, domnilor, mulțumesc!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Mulțumesc, domnul Bârgău, dacă mai 

doriți, dreptul la replică.  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Cred că e este  strigător la cer ceea ce se întâmplă. Sincer să vă 

spun, stăm de aproape o săptămână ca să votăm o rectificare bugetară. Stăm de o săptămână ca să 

veniți cu amendamente care puteați să le faceți de la începutul săptămânii, nu înțeleg de ce lăsați pe 

ultima sută de metri și tot ați amânat această votare de rectificare de buget. Da, adică haideți să vedem 

realitatea și să vadă și cetățeni în Sectorului 1 cine de fapt blochează aceste lucruri? Numai.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da. Păi pot să spun eu domnului Bârgău. În decurs de o 

săptămână, domnul Bârgău, primăria a venit cu 3 rectificări diferite și, nu uitați, în această săptămână 

au fost 3 zile libere, adică vacanța de Crăciun. Pe 23 decembrie am primit, la ora 18:30,  convocarea 

la ședință pentru 27, dacă dumneavoastră sustineți un asemenea comportament...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Domnule Dinu, efectiv v-ați bătut joc 

de bugetul acestei primării. Și dumneavoastră, și colegii dumneavoastră, în calitate de consilier local, 

aveți toată răspunderea acestor lucruri. Da, ne vom adresa și noi Ministerului Finanțelor, Prefecturii 

și așa mai departe la ceea ce faceți dumneavoastră în acest consiliu și toate au început și un sfârșit. 

Da, dumneavoastră, în al 12-lea ceas ați făcut ceea ce nu trebuia să faceți.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Ați venit...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Și aveți întreaga răspundere, domnule 

Dinu Gheorghe, și în calitate de președinte al comisiei de buget, și dumneavoastră, domnule Ciungu, 

aveți aceeași răspundere asupra acestor finanțe ale Sectorului 1. Da, vi s-a dat tot sprijinul, tot sprijinul 

ca să aprobați acest buget. Nu sunteți de acord, nu e nicio problemă. Fiecare dintre noi răspundem în 

calitatea pe care o avem, din calitatea pe care o avem.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Votarea acestui amendament care 

punea în legalitate bugetul. Deci, dumneavoastră.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Supuneți acum proiectul în 

integralitate, votați împotrivă, faceți ceea ce considerați dumneavoastră. Da, domnul Oianu și-a 

pierdut șapca, puneți-o repede pe căpuț.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Da, nu știu ce...  

Domnul  Adrian Oianu:  Alo, alo voiam să închid aici.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Si o declarație, grupul PNL poftiți, 

domnu PSD ambele grupuri au transmis înscris astăzi către primarul sectorului 1 , către secretariat, 

registratură, documente care spuneau foarte clar că dacă faceți o rectificare bugetară pentru școli 

private, fix ceea ce mai rămăsese de fapt de făcut, le vom vota. Din păcate, ați ales ...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Domnul Ciungu. Haideți, nu ne mai 

pierdeți nici timpul cu toate lamentările dumneavoastră. Haideți, vă rog frumos este ora 8 ora 20 

supuneți proiectul în integralitate și haideți să încheiem circul ăsta.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Ați ales să veniți cu un proiect care nu 

respectă aceste solicitări. Având în vedere că nu aveți voturile necesare pentru trecerea acestui buget, 

nu înțeleg de ce.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: 250 unguri nu le mai pierdeți timpul, 

vă rog io frumos. Este ora 20.  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Pentru că i-ați aruncat la mișto pe 

funcționare, i-ați aruncat pe bunuri și servicii pentru ultimele 2 zile a anului. Să fim serioși, știm cu 

toții ce vreți să faceți. Nu vă mai jucați cu cetățenii, nu vă mai jucați cu banii cetățenilor...    

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Domnule consilier Ciungu, aveți 

calitate de președinte, supuneți votului consilierilor proiectul de pe ordinea de zi.  

Domnul  Adrian Oianu: Mă auziți? Da, este trist că ajungem în sine. ..  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Nu, nu se aude. Noi avem suspiciuni 

că nu este domnul Oianu, rezonabilă c hiar.  

Domnul  Adrian-Viorel Oianu: E oribil că suntem o gașcă de consilieri aicea de la toate partidele, 

dezinformați în toate felurile, din toate direcțiile și din tot acest circ în care ne pierdem noi timpul, 

câștigă cineva. Că sunt cei de pe partea dreaptă, că sunt cei de pe partea stângă, că sunt cei de la 

mijloc. Hai să nu mai fim ipocriți, hai că nu mai fim ipocriți. USR-ul habar nu are ce face doamna 

primar și știm asta, cu toții stați acolo ori și votați, ori ce vă spune doamna primar fără să știți de ce 

are nevoie doamna primar de 185000000 în buget pentru 2 zile despre asta este vorba, domnilor 

consilieri.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Nu știu cine este domnul care vorbește 

acuma.  

Domnul  Adrian-Viorel Oianu: Este trist că ajungem în situația asta. Este trist că asta-i politica pe 

care o facem cu toții și este trist. Am ajuns aici în fața cetățenilor, cu ipocriziile astea pe care le 

vorbim aici. Nu e vorba despre proiectul dumneavoastră, amendamente sau ceva. Este vorba că la 

sfârșitul zilei am sacrificat 20000000 pentru școlile private, pentru că n-am votat 185 pentru doamna 

primar. Ăsta e adevărul.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Hai să n-o mai dăm, hai că nu mai 

vorbim la să. Dânsa șantajează școlile private cu 99 %.  

Domnul  Adrian-Viorel Oianu: Bineînțeles, bineînțeles. Și despre asta-i vorba. Restul vorbe în vânt. 

Hai să fim serios Dumneavoastră, consilieri de la USR, nici nu știți ce se întâmplă? Da, votați acolo 

orbește. Asta nu-i o alitate, e prostie.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Aș vrea să fie clar pentru toată lumea. Doamna primar a revenit 

astăzi cu acest corect la ora 6:30  pentru că a primit de la de la grupul de consilier PNL o solicitare 

prin care se cere să vină cu bugetul doar cu punctul pentru contribuție către școlile private. Totuși, a 

fost trimis la 6 și jumătate și a umut efortul să venim cu amendamente, să venim cu un proiect realist.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Domnule consilier.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Este clar o probă, domnule Păiuși, dar domnule Păiuși, haideți să 

ieșim din punctajul de partid. Explicați-mi și noua pe ce vroia să cheltuiți acei bani? 186000000 de 

lei mai bine speța-i chestia asta, că văd că la restul sunteti pregătit. Pe ce cheltuia doamna Armand 

186000000 de lei următoarele 2 zile? Vă ascult.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Haideți, începem votul asupra 

proiectului sau ne mai pierdeți timpul? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Presedinte de sedință: Nu, o întrebare. Vă rog răspundeți la 

întrebare.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Domnule Dinu, nici n-am înțeles ce nu 

mi-a spus acolo. Se înțelege foarte greu cu masca aceea pe față. Am în față un amendament care 

spune că doriți 100000000 pentru capitalizare, capitalizare. A cui ? capitalizarea dumneavoastră? Eu 

asta înțeleg din acest amendament. Orice mi-ați spune dumneavoastră acum, în fața microfonului, eu 
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am am un document propus de dumneavoastră și semnat de dumneavoastră și spuneți aici 100000000 

capitalizare participarea la capitalul social. Care al cui? Al cărei firme? Ce, ce? Ce firmă vreți să 

capitalizați? Ce societate.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Vă ascult. Această primărie are 2 companii la care este actionar, 

pe ambele, dar principal CET Grivita, care are un proiect în Aviației. Dorește CET Grivița să facă 

majorare de capital social.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Spuneți pe scurt CET Grivița sau 

Compania de Investiții în Sănătate. Care din ele și am înțeles. Deci vreți să capitalizați Compania de 

Investiții în Sănătate, nu cea care a delapidat acest buget. Cum să fim de acord cu așa ceva? Domnul 

Dinu Gheorghe, să capitalizăm o societate pe acțiuni care a devalizat bugetul Sectorului 1 cu zeci și 

zeci și zeci milioane cum vreți să fim de acord cu așa ceva? Trebuie să fim nebuni să facem așa ceva 

printr-un...  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Proiect de hotarare de Consiliu Local. Dar nu mi-ati raspuns la 

întrebare.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Domnule, domnule Gheorghe, în 

viața mea nu voi vota capitalizarea acestei societăți pe acțiuni care se numește Compania de 

Investiții în Sănătate. Trebuie să fiu nebun să fac așa ceva.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Unde scrie că se capitalizează compania de II în sănătate, unde 

scrie așa ceva? ANI.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Participare la capital social 100000000. 

Cum aș putea să propun așa ceva colegilor mei ? Uitați aici, așa scrie. Uitați, păi nu scrie a atunci ce 

vreți să capitalizați.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Păi v-am spus, v-a hotărî Consiliul Local.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Va hotărî Consiliu Local acum, deci 

Consiliul Local va hotărî. Adică dumneavoastră care aveți majoritatea, nu?  

Domnul  Adrian-Viorel Oianu: V-a raspuns domnul Păiuși legat de ce vor ei să cheltuiasca 180 de 

milioane?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Stop. Eu nu știu cine vorbește acum. 

Că eu nu recunosc persoana respectivă. E e suspectă cumva de furt de  identitate?   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Revenind, se pare că nu ne înțelegem. 

Domnul Păiuși, domnul consilier, având calitatea de președinte.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Acum, vă rog frumos, supuneți 

Consiliul Local votul asupra rectificării bugetare.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Și cetățenii din Aviației au nevoie de 

un n ou CET. Acolo s-ar putea duce acești bani? Da CET Nord am mai discutat despre acest subiect.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Faceți o societate, vreți să faceți o nouă 

societate pe acțiuni, poate.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Anumite companii cu capital francez.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Domnule consilier Ciungu, doriți  să 

faceți o nouă societate?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Revenim, am o întrebare foarte clară, 

domnule viceprimar? Păi, vă ascult pe ce veți folosi cei 80, 180188000000 de lei în ultimele 2 zile?  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Păi ați avut aici pe domnul director de 

la economic. Poate să vă răspundă la orice întrebare. Domnule director, puteți să luați cuvântul și săi 

răspundeți domnului consilier Ciungu.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Apasati pe butonul acela din fața 

dumneavoastră.  

Domnul Marius Petre - Director Economic: Pot să răspund eu la întrebare?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu. Întrebarea este pentru 

viceprimarul Sectorului 1.  

Domnul Marius Petre - Director Economic: Nu, ok. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Domnule Ciungu, nu permiteti 

directorului economic...   incredibil...  Deci, domnule director, vă rog frumos, apăsați pe buton și 

răspundeți.  

Domnul Marius Petre - Director Economic: Vroiam să spun că suma toată suma de 230 și 1 

milioane nu va fi cheltuită nici măcar un leu, totul este o integrare în cadrul bugetului astfel încât să 

echilibrăm bugetul. E ultima rectificare a anului și veniturile trebuie să fie egale cu cheltuielile, 

conform legii finanțelor publice. Atât.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu vorbim de cheltuieli. Acei bani 

sunt puși intenționat de către primar. Acolo nu îi va cheltui. Nu este în stare să cheltuie. Bineînțeles. 

Deci n-a raspuns la întrebare, este evident. Nu vrea să facă nimic în acest sector.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Domnul director economic, prin amendamentele grupului PNL, 

bugetul era echilibrat în continuare. Rămânea echilibrat.  

Domnul Marius Petre - Director Economic: Și înainte de amendamente și după amendamente e 

același lucru. Sumele sunt doar prinse și introduse în buget pentru echilibrare.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Dumneavoastră aveați fundamentare pentru cele 186000000?  

Domnul Marius Petre - Director Economic: Dar n-am ce fundament are sa am, pentru că suma 

trebuie inclusă în buget.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Niște venituri, cred, cred că singurul. Singura cale egală ne aduce 

undeva. Acești bani sunt pe finanțare, capital social, companii. Îmi pare rău, domnule Păiuși, noi 

chiar respectăm legea a ci.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Ați răspuns exact la întrebarea pe care 

v-am pus-o: nu doriți să capitalizați o societate care a devalizat bugetul? Domnule Gheorghe, sunteți 

e...  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Care...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Sunteți economistul perfect, perfect. 

Vă urez să fiți ministru al economiei, să vedem ce se întâmplă. Cred că n-o să mai avem niciun leu 

în buget.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Eu, ca ministru al economiei, aș fi de 100 de ori mai bun ca 

dumneavoastră, coordonatorul directiei de urbanism.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Deci, domnul consilier Ciungu, având 

calitatea de președinte, vă rog să supuneți votului consiliului proiectul de pe ordinea de zi.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Păiuși, încă o dată îi 

mulțumim domnului director economic care ne-a confirmat că nu aveți niciun fel de motivare pentru 

mutarea acelor bani. Este fals? Se poate. Tocmai mi-ați spus că nu există și că nu are nevoie. Nu are 
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nevoie. Este cu totul altceva. Se pare că dumneavoastră continuați să ne calomniați. Nu înțelegem de 

ce.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Departe de mine asa ceva.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: De ce USR a ales acest drum  

distructiv...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Drum distructiv? Pentru că este legal, 

este legalitate. Noi am venit aici pentru legalitate, nu pentru devalizarea bugetului. Domnul Ciungu, 

Noi n-am venit să furăm. Aici.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O să supunem la vot. Este evident. 

Deci supuneți la vot.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Proiectul de pe ordinea de zi.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Din respect la adresa cetățenilor.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Tocmai pentru asta suntem aici. A 

treia. După 20 de ani după ce ați devalizat bugetul, a venit cineva care nu mai permite așa ceva. Deci, 

supuneți...  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Păiuși, iertați-mă. Data 

trecută când spuneți că se devaliza... scuze, scuze că.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: 20 de ani s-a furat acest buget. Îmi 

asum ceea ce spun: 20 de ani s-a furat acest buget. Astăzi nu se mai poate. S-a terminat.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Păiuși, vorbim despre o 

devalizare. Exact, ați fost consilier local în mandatul trecut. Absolut, doamna Armand, a fost consilier 

local. Bineînțeles, eu nu am fost consilier, iar eu...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Vă demonstrez că acel buget a fost 

devalizat...  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă a devalizat cineva, sunteți 

dumneavoastră.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Nu, nu haideți, supuneți, supuneți 

rectificarea, se puneți rectificarea ca să vedem mai departe ce se întâmplă? Haideți.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Dar domnule Păiuși, pot să vă mai spun ceva care este ironic și 

comic. Vă rog, a făcut o administrație a USR care a cumulat pierderea companiei. Deci vă dați seama, 

cu tot furtul făcut înainte, dumneavoastră într-un an de zile ați dublat pierderea. Ce să vă mai spun 

mai mult de atât?   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ați dublat.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Fiecare companiei într-un an de management cu CA userist, știți 

și dumneavoastră ce pierdere au suferit.    

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Veniți cu auditul acolo, trebuie făcut 

auditul, faceți auditul și discutăm. E perfect. Așteptăm rezultatul auditului.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O să le vedeți domnul vă rog mult de 

tot. Da, datele sunt, dar datele financiare le găsiți și ...ANAF bine aștept propunerea.  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Stimați, deci haideți să intrăm la vot. Vă rog.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: I-am rugat pe colegii de la tehnic să 

deschidă votul. Deja văd că nu este deschis. Dacă ne auziți, mulțumim, aveți votul în față. Dragi 

colegi și apropo de devalizare, dragi colegi, sunt și eu curios folosirea a 45000 de euro pentru un site 

care mai mult de 500 de euro n-ar fi trebuit să coste pentru niște firme sau o firmă de casă a USR? 
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Am văzut foarte clar că acționarii acelei firme sunt fie rude ale conducerii USR Sector 1, fie membri 

ai USR Sector 1 care au fost în conducere a USR Sector 1. Dar a 45 mii de euro pentru acel site cum 

o definiți, care în continuare are un site nu cunoaștem de fapt. Al cui este dacă datele acelea sunt ale 

primăriei sau nu. Nu cunoaștem cetățenii, câți au fost și dacă și-au dat datele pe acel site ilegal. Vorbiți 

despre devalizare. Când faceți asta, cum respirați!? Asta este USR. USR a devenit, din păcate, din 

păcate, ați ales să deveniți mai răi decât a fost vreodată PSD-ul în perioada în care într-adevăr luptam 

contra PSD-ului, ne aducem aminte de Dragnea și de angajările pe care le făcea la Teleorman, pentru 

care a a fost un partid de găinari,  Armand își face concursuri aranjate pentru ai săi directori. Haideți, 

oameni buni, să fim serioși, v-ați săpat singuri groapa, din păcate și râdeți. Râdeți în continuare pentru 

că nu înțelegeți cât de mult ați greșit și cât de mult ați pierdut încrederea oamenilor. Și este trist că 

pierdem alți 4 ani de zile cu niște oameni care au promis ceva și n-au fost în stare să facă. Asta e 

realitatea. V-ați dat doar către firmele de casă. Sunt curios cei din USR ce părere au membrii simpli, 

ce părere au când aud astfel de lucruri că ați făcut mai rău, de fapt, decât a facut Dragnea ? Bun, mai 

avem o serie de voturi care n-au fost exprimate, dar nu știu exact cine este online sau nu. Văd că nu 

mai sunt online colegii.  Da, mai stăm câteva secunde dacă mai votează cineva, dacă nu r og colegii 

la tehnic să închidă votul în 20 de secunde da, Colegii de la tehnic, dacă se poate, să închidem votul, 

să ne spuneți și rezultatele. Mulțumim.  Avem 11 voturi pentru 2 abțineri, 0 voturi împotrivă. Nu mai 

este nici cvorum pentru acest vot. Sunt 13 exprimate în total, dar oricum trebuia 14 pentru un proiect 

de buget. Deci proiectul nu a fost adoptat. Grupul Partidului Național Liberal își menține punctul de 

vedere. Veniți cu un proiect specific și exclusiv  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Așa, vreo 200000000 la compania de 

investiții. Domnul Ciungu cât vreți? 200 sau 3 sute? Hai, spuneți-ne-ați cât vă ajută? Declarați-o 

închis 400000000 pentru companie, nu vreți așa? Domnul Ciungu 400000000 ajung.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Rog... la tehnic să închidă ședința.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Hai deci 500000000 că ajung de la 

nașu mare. 500000000 pentru Compania de investiții. Domnul Ciungu să fiți fericiți. Începeți un an 

cât mai bun.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Să știți, nu.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al  Sectorului 1: Nu, nu ajung 500000000, 1000000000 

atunci vă dăm.  
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