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PROCES-VERBAL 

privind lucrările şedinţei ordinare 

a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată pentru 

data de 21 octombrie 2022, ora 1200 

Nr. 31 din data de 01.11.2022 

 

 

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

Sectorului 1, prin Dispoziţia nr. 4079/14.10.2022, 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. (1), art.134 alin. (1) lit. a) și art.135 din actul 

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

 

1. Descărcarea Procesului-verbal nr. 30 al ședinței extraordinare convocată de îndată pentru data 

de 06.10.2022; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni  

(K2-218/ 13.10.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării programului "Masa caldă 

gratuită" pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Greco-

Catolic "Timotei Cipariu" in anul școlar 2022-2023 (K2-210 / 10.10.2022)  

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); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); 

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 1 nr. 

262/07.08.2018  privind aprobarea implementării Programului ”Educație pentru viață” pentru 

elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările 

ulterioare (K2-213 / 10.10.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
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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); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării programului ”Masă caldă 

gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic 

de Aeronautică ”Henri Coandă”, în anul școlar 2022-2023 (K2-215 / 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 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); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, 

burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu 

frecvență din învățământul preuniversitar de stat  Sector 1 pentru  anul școlar 2022-2023 (K2-

217 / 10.10.2022)  

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); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 12/20.01.2022 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare 

pe raza Setorului 1 al Municipiului București pe anul 2022-2023 (K2-211 / 10.10.2022)  

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); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5) 
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8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor de selecție a blocurilor de locuințe în vederea 

implementării unui Proict pilot ”Termoficarea de la soare” care va sta la baza programului 

local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe prin soluții 

de eficientizare energetică (K2-091/29.04.2022) 

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); 

 

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

proprietari, a 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 (K2-170 / 08.05.2022) 

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); 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Creșterea efecienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei la nivelul unităților de învățământ din Sectorul 1 (amplasarea, montarea 

și punerea în funcțiune a panourilor fotovoltaice la nivelul a 10 unități de învățământ) (K2-117 

/ 26.05.2022) 

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); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 

 

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ''Consolidare, remodelare, supraetajare și extindere cu etaj mansardat+scară 

exterioară metalică'', pentru imobilul situat în str. Pajurei nr. 15A, sector 1, București (K2-209 

/ 06.10.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
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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); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 

 

12. Proiect de hotărâre privind efectuarea de analize medicale de laborator gratuite și cu tarif de 

către Complexul Multifuncţional Caraiman (K2-181 / 23.08.2022)  

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); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); 

 

13. Proiect de hotărâre privind efectuarea de acte terapeutice de recuperare medicală gratuite, cu 

tarif social și tarif integral de către Complexul Multifuncţional Caraiman (K2-182 / 

23.08.2022)   

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); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); 

 

14. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a 

aproba transmiterea în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București a imobilului situat 

în str. Căderea Bastiliei nr. 13, Sector 1, București, în vederea reabilitării, modernizării și 

asigurării desfășurării activității Centrului Militar Sector 1 (K2-212 / 10.10.2022)  

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); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 

 

15. 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 
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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); 

 

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

administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2022  

(K2-219 / 14.10.2022) 

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); 

 

17. Proiect de  hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 iunie 2021  (K2-219 / 26.07.2021)  

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); 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 septembrie 2021  (K2-319/29.10.2021)  

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) 

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 noiembrie 2021  (K2-383/17.12.2021)  

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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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor  de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile 

financiare, inclusiv anexele la acestea,  la data de 31 decembrie 2021 (K2-063/31.03.2022)  

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 (C4) 

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 martie 2022  (K2-102/06.05.2022)  

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) 

 

22. Proiect de  hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 iunie 2022      (K2-163 / 01.08.2022)  

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) 

 

23. DIVERSE  

D1. Adresa Camicna Constructii înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 31238 

din 09.06.2022, referitor ADP; 

D2. Adresa BEJ ACTA NON VERBA înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

32123 din 15.06.2022, referitor Romprest; 

D3. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 32783 din 17.06.2022, referitor sesizare dna Ramona Porumb; 

D4. Adresa Biroului Corp Control înregistrată cu nr. O19/16.06.2022, referitor decizie prelungire 

termen îndeplinire măsuri; 

D5. Adresa dl. Alecsuti Catalin înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 33022 

din 22.06.2022, referitor fond locativ; 

D6. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. M.S./7.592/P/14.06.2022, înregistrată 

la Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 32491/16.06.2022 referitoare la  verificare de 

legalitate a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 34 adoptate în data de 28.03.2022; 
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D7. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. M.S./7.592/P/14.06.2022, înregistrată 

la Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 32491/16.06.2022 referitoare la  verificare de 

legalitate a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 de la nr. 35 la nr.39 adoptate în data de 

30.03.2022; 

D8. Adresa BEJ ACTA NON VERBA înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

33461 din 22.06.2022, referitor Romprest;  

D9. Adresa Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 33691 din 23.06.2022 și nr. 33696 din 23.06.2022, referitor la starea clădirilor 

piețe agroalimentare; 

D10. Adresa dnei. Ilinca Macarie înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 33564 

din 22.06.2022, referitor la adăpost câini Odăi; 

D11. Adresa dl. Dinu-Nicolae Gheorghe înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

32951 din 20.06.2022, referitor neprimire răspunsuri; 

D12. Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ înregistrată cu nr. M3183-

31762-28.06.2022, referitor cerere chemare în judecată; 

D13. Adresa dnei. Ogrezeanu Adriana, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

34200 din 27.06.2022, referitor la PUD Str. Oașului nr. 55; 

D14. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. MS13.296/P/22.06.2022, 

înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 412/27.06.2022 referitoare la 

inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale; 

D15. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. SM11/514/P/20.06.2022, 

înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 423/27.06.2022 referitoare la 

observații asupra Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144/2021; 

D16. Adresa dnei Bucurescu Florentina Dalina înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

cu nr. 34979 din 30.06.2022, referitor aprobare prelungire termen limită în locuința din Munții 

Tatra nr. 18-20; 

D17. Adresa CET GRIVITA înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 35166 din 

01.07.2022, revenire la adresa nr. 6701 din 07.02.2022; 

D18. Nota contrasemnare Secretar General a Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 112/28.06.2022; 

D19. Nota contrasemnare Secretar General a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

111/28.06.2022; 

D20. Adresa Birou Corp Control nr. O.235 din 04.07.2022, transmite Decizia nr. 35 si nr. 43 din 

23.06.2022; 
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D21. Adresa Curții de Conturi nr. 36425 din 07.07.2022, transmite Decizia nr. 64 si nr. 85 din 

05.07.2022; 

D22. Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ înregistrată cu nr.  M3560 

din 13.07.2022, prin care transmite sentința civilă nr. 5691 din 06.10.2021;  

D23. Adresa BEJ Acta Non Verba înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 37151 

din 11.07.2022, referitor Romprest în dosar nr. 1464 din 2020; 

D24. Adresa BEJ Acta Non Verba înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 37971 

din 14.07.2022, referitor Romprest în dosar nr. 1464 din 2020; 

D25. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 504 din 18.07.2022, referitor plângere prealabilă imobil Munții 

Tatra; 

D26. Adresa nr.MS/8.434/14.06.2022 a Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată 

la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 503 din 18.07.2022,  referitoare la  verificare de 

legalitate a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.40 adoptată în data de 01.04.2022; 

D27. Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ prin care comunică Sentința 

Civila nr.2939/26.05.2022 pronunțată de Tribunalul București Secția a II-a referitoare la 

documentația PUD bd. Petrila nr.7E, Sector 1; 

D28. Adresa BEJ ACTA NON VERBA înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

39135 din 21.07.2022, referitor Compania Romprest; 

D29. Adresa CET GRIVITA înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 39085 din 

21.07.2022, referitor la facturi restante; 

D30. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. SM/15.273/P/15.07.2022 

înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 530/25.07.2022, referitor suspendare 

HCLS1 111/28.06.2022; 

D31. Adresa dl. Giurgea Emil înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 39540 

din 25.07.2022, 2022 referitor sume datorate de ADP; 

D32. Adresa chiriași imobil Muții Tatra înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București cu 

nr. 39564 din 25.07.2022, referitor încetare contracte închiriere; 

D33. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. SM/15.630/18.07.2022 înregistrată 

la Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 542/25.07.2022, referitor Plângere prealabilă dl. 

Sinca George împotriva HCLS1 nr. 112/2022; 

D34. Adresa Sindicatul Angajaților Administrației Publice Locale Sector 1 înregistrată la 

Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 39581/25.07.2022, prin care transmite sesizare 

actualizare salariu minim și răspunsul nr.i/3958/22.08.2022 al Direcției Resurse Umane; 
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D35. Adresa Cabinet avocat Stan Corina Monica înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului 

București cu nr. 39677 din 25.07.2022, referitor Plângere prealabila HCLS1 114/2022; 

D36. Adresa Cabinet avocat Stan Corina Monica înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului 

București cu nr. 39669 din 25.07.2022, referitor Plângere prealabila HCLS1 113/2022; 

D37.  Adresa  CET GRIVITA înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 40370 

din 28.07.2022, referitor buget venituri si cheltuieli an 2022; 

D38. Răspunsul Instituției Prefectului Municipiului București nr. MS/14.223/29.07.2022 

înregistrat la Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 553/01.08.2022, cu privire la adresa 

instituției nr. K/1792/24.06.2022; 

D39. Adresa nr. M.4062/41900/09.08.2022 a Direcției Juridice, Legislație, Contencios 

Administrativ prin care comunică Sentința Civilă nr. 7144/27.07.2022-JS1 București dosar 

39936/299/2022 având ca reclamant Mihalcea Petre Dorin, pârât Consiliul Local al Sectorului 1, 

cu  referire la  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/03.08.2021; 

D40. Adresa nr. M.3663/36416/09.08.2022 a Direcției Juridice, Legislație, Contencios 

Administrativ prin care comunică Sentința Civilă nr. 3315/10.06.2022-Judecătoria Sectorului 1 

București dosar 30019/3/2021 având ca reclamanți chiriași din str. Munții Tatra nr.18-20, pârât 

Consiliul Local al Sectorului 1, cu  referire la  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

146/03.08.2021; 

D41. Adresa Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 înregistrată la Sectorului 1 al 

Municipiului București cu nr. 41815 din 03.08.2022, referitor proiect de hotărâre buget 2022; 

D42. Adresa BEJ ACTA NON VERBA înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

41534 din 03.08.2022, referitoare la compania Romprest; 

D43. Adresa BEJ Niculae George înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 42346 

din 05.08.2022, referitoare la compania Romprest; 

D44. Adresa Curtea de Conturi înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 41063 

din 01.08.2022, referitoare cu ducerea la îndeplinire măsuri dispuse; 

D45. Adresa Curtea de Conturi înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 41093 

din 01.08.2022, referitoare cu ducerea la îndeplinire măsuri dispuse; 

D46. Adresa Curtea de Conturi înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 41078 

din 01.08.2022, referitoare cu ducerea la îndeplinire măsuri dispuse; 

D47. Adresa Tribunalului Bucuresti Sectia II CAF înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr.45514_25.08.2022 referitoare la solicitarea  Prefectului de a anula HCLS1 111 

din 28.06.2022   

D48. Adresa BEJ Niculae George înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 52519 

din 29.09.2022, referitoare la dosar executare nr. 691E/2021 - Romprest 
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D49. Adresa BEJ Niculae George înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 52429 

din 28.09.2022, referitoare la dosar executare nr. 882E/2021 - Romprest 

D50. Adresa BEJ Niculae George înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 52524 

din 29.09.2022, referitoare la dosar executare nr. 882E/2021 - Romprest 

D51. Adresa Institutiei Prefectului înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr 785 

din 26.09.2022 referitoare la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 42/13.04.2022 

D52. Adresa cetățenilor din Ulmeni Călărași  înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr.52080 din 27.09.2022 referitoare la gestionarea deșeurilor în Municipiul București 

D53. Adresa BEJ Acta Non Verba înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

53765 din 04.10.2022 referitoare la dosar nr. 1464/2020 -  Romprest 

D54. Adresa BEJ Nicolae George înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 53311 

din 03.10.2022 referitoare la dosar executare nr. 881E/2021 - Romprest 

D55. Adresa BEJ Nicolae George înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 53772 

din 04.10.2022 referitoare la dosar executare nr. 495E/2021 - Romprest 

 

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

al Sectorului 1, doamna Lavinia Ionescu, 26 de consilieri locali, din 27 de consilieri locali în 

funcție, dintre care 2 consilieri locali au fost prezenți online, respectiv domnul Gheorghe Dinu–

Nicolae și doamna Raluca-Nicoleta Haliț. Domnul Ciungu Daniel-Constantin, domnul Gheorghe 

Dinu–Nicolae, domnul Marian-Aurelian Bârgău și domnul Remus Șerban au fost absenți la 

momentul efectuării apelului nominal. 

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 14.10.2022, 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. 4079/14.10.2022, 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. Au luat cuvântul doamna Cristina Tonea,  domnul Paul Teodor 

Varga, domnul Alexandru Pânișoară, domnul Alexandru Dumitrescu, doamna Adela Trifan, 

domnul Cristian Preda, doamna Coralia Barosan, doamna Nicoleta Gaidoș, doamna Maria Fodoca, 

domnul Mircea Enăchescu,  
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Bună ziua! Stimați colegi, vă rog să luați loc în 

sală, să începem ședința de consiliu. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! O să rog colegele 

să-i invite pe domnii consilieri în sală. O să vă rog să luați loc. Bună ziua! Bine ați venit la ședința 

ordinară convocată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, prin Dispoziția numărul 

4079 din 14 octombrie 2022, cu respectarea tuturor procedurilor legale și comunicarea către 

consilierii locali a materialelor 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 numărul 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, am să efectuez acum apelul nominal al consilierilor locali, în ordine alfabetică, după 

cum urmează. O să vă rog, dacă se poate, să faceți liniște în sală. Mulțumesc!   

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Bârgău Marian-

Aurelian? 

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

Domnul Alberto-Iosif Caraian:  Prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Cășvean Cătălina?  

Doamna Cătălina Cășvean:  Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel 

Daniel? 

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Prezent! 

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

Constantin?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Drăgușin Laurențiu? 

Domnul Laurențiu Drăgușin: Prezent!  

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

Nicolae?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu Alina - 

Cristina? 

Doamna Alina-Cristina Grigorescu: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Halaț Iulia - Luminița? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Haliț Raluca - 

Nicoleta? Doamna Haliț? 
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Doamna Raluca – Nicoleta Haliț: Prezentă! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Iacob Oana? 

Doamna Oana Iacob: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea? 

Domnul Florea Iordan: Prezent! 

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

Georgian? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian:  Ajunge în 2 minute. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Miloș - Olteanu Iuliana 

- Dorina? 

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu: Prezent!  

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

Cristian? Domnul Oianu Adrian - Viorel? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Aici! 

Domnul Andrei - Cristian Nicolaescu: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Ozata Alev - Burhan? 

Domnul Alev - Burhan Ozata: Prezent! 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Prezent! 

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: Am primit informația că nu se transmite în direct ședința. Prezent! 

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

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Prezentă! 

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

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Prezentă!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Regalia Ruxandra - 

Eugenia? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Prezent! 

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

Doamna Otilia Sorete-Arbore:  Prezent! 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Domnul Șerban Remus - 

Cătălin? Domnul Tudose Cristian – Adrian?  

Domnul Cristian-Adrian Tudose:  Prezent! Și o să doresc să iau 2 minute cuvântul la începerea 

ședinței. Mulțumesc! 

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

Domnul Daniel Țîră: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Domnul Vicol Ned?  

Domnul Ned Vicol: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  O să reiau apelul celor care nu 

au răspuns la primul. Domnul Bârgău Marian-Aurelian? 

Domnul Alev - Burhan Ozata: Vine imediat. Este pe drum.  

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

Constantin? Domnul Gheorghe Dinu - Nicolae?  Domnul Jurubiță Geanin - Georgian? 

Domnul Geanin- Georgian Jurubiță: Prezent! Mulțumesc! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Mulțumim!  

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

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Așadar, la apelul nominal au 

răspuns un număr de 23 de consilieri, din numărul total de 27 de consilieri locali în funcție, motiv 

pentru care constat îndeplinite prevederile articolului 137 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la 

cvorumul necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare. În conformitate cu 

prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă supun spre aprobare și 

descărcare procesul-verbal al ședinței anterioare, respectiv ședința extraordinară de îndată a 

Consiliului Local din 6 octombrie 2022 comunicat către dumneavoastră de la Secretariat, prin 

poștă electronică. Dacă aveți observații sau obiecțiuni cu privire la acesta, o să vă rog să vi le 

exprimați. Dacă nu, o să vă rog să procedați la vot. Mulțumesc!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! O să trecem la vot. Stimați colegi, 

vă rog, liniște în sală. Vă rog să luați loc și să faceți liniște. O să supun aprobării descărcarea 

procesului – verbal. Domnule Drăgușin, voiați să…? 

Domnul Laurențiu Drăgușin: Voiam, dacă se poate, pentru că constat că avem mulți invitați, 

dacă puteți să-i îndrumați să limiteze cumva la un anume timp alocuțiunea lor, pentru că și timpul 

nostru este la fel de important ca al dumnealor. Mulțumesc!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, domnule Drăgușin, așa este. O să limităm și 

timpul de vorbit, pentru că noi nu ținem audiențe aici. Doar Primarul Sectorului 1 poate să țină 

audiență. Rog colegii de la Tehnic să demarăm procedura de vot pentru… Ok, acum. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Doamna secretar, sunt și eu prezent.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: A venit și domnul Ciungu. Vă rog să votați, 

stimați colegi, descărcarea procesului - verbal. Da, da, mulțumesc.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Așadar, la acest moment al 

votului pentru descărcarea procesului - verbal sunt absenți următorii consilieri locali: domnul Dinu 

Gheorghe, domnul Remus Șerban și domnul Bârgău. Încă nu au ajuns la ședință.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Deci 24 de consilieri. Domnule 

Ozata, vă rog să votați. Domnul Podaru, doamna Miloș, doamna Porumb, domnule Drăgușin, să 

votați, să votați! Ok. Opresc votul. 24 de voturi pentru. Descărcarea procesului - verbal al ședinței 

din 6 octombrie a fost aprobat.  

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ 

A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DIN DATA DE 06.10.2022  

A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE VOTURI   

24 consilieri prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Doamna președinte, vă predau 

lucrările.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, doamna Secretar! Se înscrisese 

la cuvânt domnul Tudose. Vă rog, domnule Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bună ziua, stimați colegi! Am să încerc să fiu cât se poate de 

scurt. Doresc prin această alocuțiune să mai solicit a n-a oară către administrația Armand aducerea 

în ședința Consiliului Local a proiectului referitor la capitalul CET-ului, întrucât așa cum bănuiesc 

că ați citit cu toții informarea care ne-a fost trimisă… e bine să știe și cetățenii. Începând cu data 

de 20, adică de ieri, CET-ul nu mai are furnizată energia necesară pentru producerea apei calde. 

Deci, din acest punct de vedere, am avut atașate în corpul email-ului și notificarea trimisă de 

furnizor de gaze Engie. Avem și o notificare de la investitorul TDR care ne-a comunicat faptul că, 

mă rog, își solicită plata restantă. În acest moment, datorită incapacității voite a administrației 

Armand de a asigura bugetul de funcționare al CET-ului, deși există, ca să precizăm clar despre ce 

sume vorbim. Deci, deși există un buget neconsumat de 800 de milioane de lei, solicitarea de 40 

de milioane de lei astfel încât 15000 de apartamente să nu rămână în prag de iarnă fără căldură, 

este refuzată sistematic din luna aprilie de către administrația Armand pentru a fi pusă pe ordinea 

de zi. Solicit și cer să se consemneze acest fapt și în procesul - verbal că aș dori ca până la finele 

acestei ședințe să vedem, să regăsim, fie pe suplimentară, fie prin aducere a avizelor, acest punct 

pe ordinea de zi. Menționez că fără acest punct pe ordinea de zi… precizez a doua oară… CET 

Grivița își va înceta funcționarea, drept pentru care 15000 de apartamente din Sectorul 1 vor 

rămâne în prag de iarnă fără apă caldă. Și ca o paranteză scurtă, proiectul Termoficare de la soare, 

cu care doamna Primar se tot bate în piept, nu poate fi pus în aplicare decât cel devreme pentru 

iarna anului viitor. Cel devreme pentru iarna anului viitor! CET-ul își oprește funcționarea pentru 

iarna aceasta. Deci avem de ales dacă ținem 15000 de apartamente în frig iarna aceasta sau le 

promitem pentru anul viitor sau eventual anul cu alegerile, că va face doamna Primar oul de aur 
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cu Termoficarea de la soare. Bun. Și a doua, mă rog, informare, țin să adresez în numele maestrului 

Mândrescu Ion, sculptorul Mândrescu Ion, o invitație adresată atât doamnei Primar, cât și colegilor 

consilieri către vernisajul expoziției ce va avea loc la Muzeul Țăranului Român în perioada 21… 

începând de astăzi 21, orele 17, până pe 13 noiembrie. Este o expoziție absolut superbă care merită 

văzută. Maestrul și-a dorit, și mă rog, am preluat acest mesaj și vă fac această invitație din partea 

maestrului pentru a viziona această expoziție. Cu părere de rău că noi nu am fost capabili să 

organizăm, noi, un asemenea eveniment. Această expoziție este o expoziție intinerantă. A fost la 

Muzeul de Artă Suceava, la Bruckental, Sibiu, acum la Muzeul Țăranului Român. Va pleca la 

Lichtenstein, la Muzeul de Artă și probabil după aia la Viena. Vă mulțumesc și ne auzim în cadrul 

ședinței. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule Tudose. Așadar așteptăm 

proiectul de hotărâre privind majorarea de capital al S.C. CET Grivița S.A. Pentru că am tot primit 

înștiințări, au și făcut comunicate de presă că în câteva zile CET Grivița își oprește activitatea 

datorită datoriilor foarte mari acumulate și chiar suntem într-o situație foarte gravă, în pragul iernii. 

O să supun la vot aprobarea proiectului ordinii de zi pentru ședința de astăzi. Vă rog, vot pentru 

aprobarea ordinii de zi. Vot pentru aprobarea ordinii de zi, stimați colegi! Doamna Porumb? 

Domnul Drăgușin nu e în sală în acest moment. O să opresc votul. 24 de voturi pentru, proiectul 

ordinii de zi a fost aprobat. 

         ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI  

-  24 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în 

funcție 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Pentru că s-au înscris foarte mulți cetățeni la 

cuvânt, avem 18 înscriși, avem peste 20 de proiecte pe ordinea de zi și 50 de puncte pe Diverse, o 

să rog participanții să se limiteze la câte 2 minute de intervenție. Primul invitat este doamna 

Cristina Tonea. Vă rog să mergeți la microfon.  

Doamna Cristina Tonea: Bună ziua! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Bună ziua, doamnă! Să expuneți pe scurt 

intervenția dumneavoastră.  

Doamna Cristina Tonea: Reprezint Grupul Civic Amicii Bucureștii Noi și am un scurt mesaj 

pentru dumneavoastră, stimați consilieri locali. Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1, 

C.I.D.S1, este o societate pe acțiuni, care a fost înființată în baza HCLS1 293/2018, în subordinea 

Consiliului Local Sector 1, care deține 99% din acțiuni. Scopul inițial exclusiv a fost de investiție 

pentru construirea spitalului Sfântul Vasile cel Mare. Ulterior, au fost adăugate și alte domenii de 

activitate. După 2 ani de activitate, mai exact în ianuarie 2021, Consiliul Local Sector 1 avea să 

constate că C.I.D.S1 nu și-a îndeplinit obligațiile asumate, dar în loc să decidă desființarea acestei 

companii, a hotărât să reducă capitalul și să deturneze obiectivele. Astfel spus continuă să existe. 

Întrebarea este de ce? Din concluzia raportului de control numărul 450/2020, desfășurat pentru 

perioada noiembrie - decembrie 2020 la C.I.D.S1 se precizează că societatea a cheltuit 34.584.386 

de lei nejustificat în raport cu acțiunile în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.  
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. Avem ceva probleme tehnice. Se pare că 

nici transmisia nu funcționează cum trebuie. Vă rog, doamnă! 

Doamna Cristina Tonea:  Da, deci s-au cheltuit nejustificat niște sume în raport cu… niște sume 

mari în raport cu obiectivele propuse, cât și cu activitatea desfășurată efectiv pentru anii 2019 - 

2020. C.I.D.S1 are în organigramă o schemă pentru investiții și achiziții cu 45 de posturi, da, în 

timp ce în organigrama Primăriei Sectorului 1 mai apare o direcție de investiții unde apar 46 de 

poziții. Suprapunere evidentă de organigrame care înseamnă risipă de bani publici. Acum n-o să 

vă citesc ce prevede Legea finanțelor publice și Legea finanțelor publice locale, da, o să trec direct 

la solicitările noastre. 1. Vă rugăm să inițiați urgent procedura de desființare a Companiei de 

Investiții și Dezvoltare Sector 1, aflată în subordinea dumneavoastră. 2. Să sesizați în scris Curtea 

de Conturi a României pentru a se continua verificarea modului de cheltuire a sumelor din buget 

pentru funcționarea acestei companii. În același timp, interesul public al cetățenilor contribuabili 

din Sectorul 1, da, constă în faptul ca existenta structură de investiții a Primăriei Sectorului 1 să 

devină eficientă și eficace. Sperăm să găsim ecou favorabil. Așteptăm fapte care să conducă la un 

rezultat scontat până se încheie mandatele dumneavoastră. Mulțumesc!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, doamnă! Domnul Robert 

Pătrașcu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Doamna Tonea, dacă se poate să reveniți ca să mă și auziți, 

să puneți căștile. Voiam să vă răspund… voiam să încerc să vă răspund. Nu sunt în adunarea 

generală a Companiei, deci nu am toate datele exacte, dar am o serie de date care cred că sunt 

importante. E foarte bine că Curtea de Conturi să meargă acolo, a mai fost și e bine să meargă din 

nou. În momentul în care s-a schimbat conducerea de către Consiliu, la începutul sau finalul anului 

trecut, s-a angajat un auditor din Big Four, deci cei mai mari din lume, un auditor extern. Raportul 

este aproape gata și o să vedem foarte clar ce s-a întâmplat acolo. Inclusiv în anul 2021 în care 

doar s-a stat, s-au plătit salarii. În paralel, din păcate, Primăria sau Primarul n-au fost deloc deschiși 

la dialog cu conducerea Companiei, în acest an. Am încercat, Consiliul Local, să găsim soluții de 

a scădea costurile Companiei. Una dintre ele, Compania a reușit, de exemplu, și-a schimbat locația, 

nu mai este la Piața Mureș, unde chiria era de 3 ori prețul pieței. Și au găsit o locație centrală, 

clădire nou-nouță în centrul orașului, cu o chirie de 3 ori mai mică decât la Piața Mureș, care se 

plătea. Primarul n-a dorit să negocieze acel lucru. De asemenea, apropo de numărul de angajați, 

Compania a trecut acum printr-un proces de concediere colectivă. Cred că undeva la jumătate din 

angajați deja au trecut prin acest proces. De asemenea, Compania neavând activitățile principale, 

adică câștigase propriu-zis pentru Teatrul de Vară din Parcul Bazilescu și pentru Masca, avea 

piețele. Primarul a refuzat să semneze contractele pentru acele 2 teatre de un an și jumătate și în 

paralel, ea refuzase de 2 ani de zile și Compania are toate aceste date în hârtii trimise lunar către 

Primar în care să-i ceară fonduri. În plus, venise și cu planuri în care să refacă piețele de la 0… 

Primarul n-a făcut absolut nimic în sensul în care n-a răspuns. Deci nu vorbim, că a spus X sau Y, 

nu a răspuns de un an și ceva Companiei la absolut nimic. Din păcate, asta e situația în care ne 

aflăm astăzi. Sunt de acord că și în Direcția de Investiții ar trebui să fie oameni care să ajute, că 

avem aici și mulți directori de școli… Și școlile, din păcate, de când a fost desființată autoritatea 
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pentru școli, pentru spitale și pentru piețe, în decembrie 2020, nimic nu s-a mai mișcat nici acolo. 

Deci nu știu câți oameni or fi acum.  

Doamna Cristina Tonea: Mulțumesc de răspuns! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Așteptăm și noi cu interes auditul extern, să vedem cum a 

arătat situația atunci și ca de obicei, la fel ca la Primărie, de abia așteptăm să vină Curtea de Conturi 

să ne mai arate ce nebunii se mai întâmplă, din păcate, în această administrație. 

Doamna Cristina Tonea: Mulțumesc! O să urmărim. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Mulțumim!  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da, tot doamnei vreau să mă adresez, o secundă. Compania de 

Investiții are în prezent câteva proiecte pe care le derulează. Spre exemplu modernizarea Teatrului 

Bazilescu. Din câte știu eu, ea se ocupă de aceste proiecte și aceste proiecte nu sunt finanțate. Deci 

ca această companie să devină profitabilă, primul punct pe care l-ați spus cu Curtea de Conturi… 

e perfect să vină Curtea de Conturi să verifice absolut tot, peste tot, în orice deparatment. Suntem 

pentru acest lucru în totalitate, însă trebuie să înțelegem că rolul și sensul unei companii de 

investiții care să deruleze și să dezvolte, prin intermediul căreia să se dezvolte proiecte culturale și 

nu numai… de administrare și de dezvoltare ale sectorului, este una destul de… foarte utilă. Asta 

voiam să vă spun. Teatrele nu pot fi renovate și nu pot fi modernizate cu fonduri verificate și cu 

costuri decente decât prin intermediul unui partener care nu poate fi decât o companie a acestei 

primării. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Înțeleg că nu mai funcționează transmisia? Vreau 

să știu dacă măcar se înregistrează, ca să avem procesul - verbal și toate aceste discuții consemnate 

în procesul-verbal. Tocmai am fost anunțată că s-a oprit. Da, imediat. Era domnul Tudose. 

Domnule Tudose? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da. Foarte pe scurt, foarte pe scurt… O să am rugămintea ca 

doamna să fie… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Imediat vă dau cuvântul la toți cei înscriși la 

cuvânt. Vă rog! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da. Am să atrag atenția doamnei care ne-a făcut aceste 

precizări că de un an și jumătate doamna primar Armand refuză să ia parte la ședințele Consiliului 

Local. De altfel, dacă remarcați, nici măcar scaunul nu s-a mai pus. Asta e… e despre, știți cum se 

spune… numai de bine… din acest punct de vedere, noi, în calitate de consilieri, ne dăm interesul 

pentru atingerea unor obiective aflate în derulare din mandatul trecut, așa cum bine ați menționat 

de spital, dacă aceste obiective n-ar fi blocate de către doamna Primar Armand. Din păcate, ați 

precizat foarte corect și mă bucură că ați adus aminte de problema spitalului. Alături de actualul 

viceprimar și fostul meu coleg consilier în mandatul trecut, domnul Păiuși, am fost în comisia în 

care am achiziționat terenul necesar construirii acestui spital. Am fost chiar foarte încântat că am 

început acel mandat cu un proiect care mi-aș fi dorit să-l vedem chiar până la finele mandatului 

trecut terminat. Asta e, se află în stadiul în care l-ați remarcat și dumneavoastră. Din păcate, după 

2020, administrația Armand a interzis și a îndepărtat orice fel de discuție despre acest proiect care 
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era extrem de necesar pentru Sectorul 1 și chiar pentru Capitală. În condițiile în care Spitalul de 

Urgență Floreasca este într-o stare destul de delicată din punct de vedere al structurii și al 

aglomerării spațiilor medicale. Era necesar acest spital, dar nu constituie o prioritate pentru 

administrația Armand. Mai mult decât atât, chiar încercarea Consiliului de a aduce niște atribuții 

suplimentare Companiei astfel încât ea să-și poată desfășura activitatea au fost într-un fel sau altul 

întârziate. S-au schimbat studiile de fezabilitate care permiteau Companiei să se apuce fără niciun 

fel de problemă de reabilitarea Teatrului Bucureștii Noi și Masca, s-au făcut așa-zise reduceri la 

costuri. Aceste reduceri la costuri făcute cu aceeași proiectanți cu care s-a lucrat și anterior, au 

constat de fapt și de drept, la fel ca după bine - cunoscutul model Romprest, în schimbarea unor 

materiale scumpe cu niște materiale ieftine, în schimbarea pietrei cu metalul, rezultatul bineînțeles 

fiind unul demn de așteptat. Deci, din acest punct de vedere, am rugămintea de a analiza și de a 

urmări ședințele de consiliu și prin vocea dumneavoastră să vă rog poate față de cetățeni, dacă vor 

solicita în mod repetat onor doamna Primar, să ne onoreze cu prezența și astfel încât să avem un 

consiliu funcțional, pentru că așa discutăm noi cu dumneavoastră și noi între noi. Vă mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, o administrație funcțională, ca să-mi 

completez colegul, să fie prezent atât Deliberativul, cât și Executivul, că multe țin de Executiv. 

Domnul Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Da, vă mulțumesc pentru că-mi dați 

cuvântul. Stimată doamnă Cristina Tonea, reprezentanta Amicii Bucureștii Noi, ce trebuie să știți 

dumneavoastră este faptul că din momentul în care a fost înființată Compania de Investiții în 

Sănătate avea drept obiectiv construcția acestui spital, la care a făcut referire și colegul nostru, 

domnul Tudose. Nu și-a dus la îndeplinire acest lucru pentru că s-a ocupat mai mult de o publicitate 

și găsiți mai multe date despre această publicitate care a costat vreo câteva sute de mii de euro… 

publicitate urmare a căreia multă lume a înțeles că e deja construit spitalul. Din păcate, nu... Iar al 

doilea mare lucru realizabil a fost cumpărarea cu vreo 26 de milioane de lei a unor nebulizatoare, 

care în prezent ele sunt nefuncționale și nici măcar nu au fost deschise din cutiile respective. Deci 

cam asta a fost toată activitatea acestei companii. Noi am reușit să… și am solicitat un raport de 

activitate, nu l-am primit și l-am solicitat prin instanță. L-am primit ulterior deciziei definitive a 

instanței, raport pe care pot să vi-l pun la dispoziție…e un 0 absolut toată activitatea. În prezent 

Compania se află sub controlul colegilor de la PNL care au toată forța să pună în… să zic așa, în 

mișcare această companie. Așteptăm cu mare interes, domnule consilier Ciungu, raportul, 

expertiza pe care înțeleg că ați comandat-o și sperăm să o primim și noi aici în Consiliu. Dacă este 

nevoie, o să facem o cerere specială către consiliul de administrație al Companiei. Din ce primim 

în prezent sunt doar informări conform cărora angajați ai Companiei, urmare a restructurărilor la 

care face referire colegul nostru, domnul Ciungu, sunt pe la ATI, înțeleg că au făcut infarct. Sunt 

vreo 2 persoane care au transmis către Consiliul Local adrese în acest sens. Cam asta este toată 

activitatea Companiei. Eu propun chiar aici, din fața microfonului, colegilor, desființarea acestei 

companii. Deci vin cu această propunere și dacă doriți, o fac și într-un mod oficial, dar evident, 

așteptăm raportul Auditului ca să avem o formă cât mai legală a acestei activități. Dar înainte de 

toate propun desființarea acestei companii. Vă mulțumesc! 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Urmează domnu Oianu, dar aș fi 

vrut să vă contrazic un pic, domnule Păiuși, pentru că s-a muncit, s-a muncit pentru acel spital, 

știți prea bine… Și noi, consilierii locali, am avut foarte multe întâlniri și comisii. Am avut întâlniri 

cu Ministerul Sănătății, știm prea bine. Atunci era după Colectiv, toți ne doream un spital. Nu cred 

că era nimeni atât de absurd să refuze acest lucru. Și astăzi suntem în aceeași situație. Vorbim de… 

ați văzut, e o mare problemă acum cu infecțiile nozocomiale… în toate spitalele sunt pentru că 

sunt construite de acum 60 de ani… de acum 60 de ani…este foarte important să facem și să mutăm 

toate acele spitale. Haideți să facem, haideți să facem! Ne plângem că ce…că n-avem spitale, că 

nu… dar noi nu facem nimic, uitați, blocăm aici… nu se face nimic. Compania nici nu mai are 

acest obiect de activitate. Domnul Păiuși zice s-o desființăm și ce facem, ce aducem în loc? E păcat 

de acel proiect, pentru că s-a muncit foarte mult, s-a muncit cu specialiști, cu… eu nu mă refer la 

publicitate, la campanii, la toate astea… s-a muncit și e păcat de toată munca și bani cheltuiți pentru 

acest spital. E domnul Oianu, vă dau imediat cuvântul, domnule Păiuși!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Doamnă, ca să 

ne clarificăm aici, că na, mie îmi place așa să vorbim lucrurile pe față. Vă dați seama că aici e 

vorba despre interesul de partid, nu e vorba despre nimic altceva. Este vorba de interesul unui 

partid care dacă nu e proiectul lor și dacă nu sunt ei acolo să controleze, vor să desființeze și să 

arunce tot la gunoi. Așa au făcut cu toate de 2 ani. Concluzia e următoarea, doamna Primar, această 

doamnă primar cu care am avut ghinionul să existăm în aceeași perioadă, că de muncit împreună 

nu muncim, după cum vedeți, nu vine niciodată. Pune interesul partidului dânsei înaintea 

interesului cetățenilor, atâta face, nimic altceva, d-aia nu se întâmplă nimic, atât… atât. Și nu… vă 

las imediat. Știți ce, cu cine seamănă chestia asta? Seamănă cu toți politicienii din ultimii 30 de 

ani, nu-i nimic diferit. Acest partid n-a adus nimic nou, a adus doar niște oameni mai flămânzi, 

mai disperați, mai tupeiști. Atât tot. Și cu această doamnă pusă în frunte, imună la toate legile 

românești. Și în acest context, doamna Primar, dacă simte că n-are majoritate undeva, cum e aici, 

în Consiliu, nu vine, nu participă, desființează. Deci nu vă imaginați că atâta timp cât lucrurile vor 

merge așa, va face ceva în direcția asta! Nu! Pentru că interesul ei este următorul, să-și crească 

partidul, să adune bani pentru partid și să devină puternică. Nimic altceva. N-o interesează de 

nimeni altcineva și interesul partidului predomină peste tot și este în față. Mulțumesc! Spuneți-mi 

ce vreți să spuneți. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Apăsați, vă rog, din nou.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Apăsați, da, așa. 

Doamna Cristina Tonea: Deci eu știu că există 2 companii, una în subordinea Consiliului Local, 

una în subordinea Primăriei. Primăria nu este aici reprezentată de doamna Primar, o lăsăm 

deoparte. Consiliul Local are Compania de Investiții și Dezvoltare, Consiliul Local să facă treabă, 

să facă spitalul. Are majoritate… pe mine ca cetățean nu mă interesează… 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Consiliul Local este Parlament, doamnă. 

Doamna Cristina Tonea: Exact. 
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Domnul Adrian-Viorel Oianu: Nu… Executivul… Guvernul Primăriei e doamna Primar cu 

aparatul Primarului. Noi nu putem să facem nimic de fapt. Noi putem să stăm aici și după cum știți 

eu, de exemplu, eu, de exemplu, de 2 ani de zile vorbesc la microfonul ăsta, în mare n-am putut să 

fac nimic, pentru că la sfârșitul zilei, cine execută este aparatul Primarului cu doamna Primar. Și 

dacă doamna Primar, care controlează tot în momentul acesta, nu vrea și nu vrea pentru că nu-i de 

la partidul ei, nu se face, doamnă!  Ați înțeles? 

Doamna Cristina Tonea: Adică doamna Primar controlează și Compania Consiliului Local? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Sigur că da, Compania, sigur, totul aparține Consiliului Local, 

dar execuțiile de la Companie, aprobările, bugetul se dă de la Executiv, de la doamna Primar. Dacă 

nu se dă nimic, nu se face nimic. Aparatul Primarului de aici, dacă vrem să implementăm un 

proiect, ajungem la doamna Primar și la directorii ei, puși fără concurs prin decizie de primar, ca 

să poată să îi controleze. Înțelegeți? Și atunci nu putem să implementăm nici proiectele aprobate. 

Nu putem să impunem proiecte, nu putem să facem nimic atâta timp cât nu e în interesul USR. 

Dacă e în interesul USR, se execută, dacă nu, nu. Prioritar pentru acest primar este interesul de 

partid și asta mă face să casc, e plictisitor, pentru că aud asta de 30 de ani… de 30 de ani trăiesc 

între politicieni care sunt interesați numai de partidul lor și niciodată de țara asta și de oamenii 

ăștia și suntem în aceeași situație. Nu-i nicio diferență. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. Sunt mai multe persoane înscrise la cuvânt. 

E și domnul Gheorghe din online. Domnul Gheorghe, dacă ne auziți? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, da, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea 

să explic foarte clar situația Companiei. Eu sunt membru în AGA din partea Consiliului Local. 

Compania astăzi este blocată pentru că Primarul Armand…  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. Să dați mai tare un pic. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online):  Da, da, spun că activitatea Companiei astăzi este 

blocată pentru că Primarul Armand nu respectă legea și nu vine în fața Consiliului Local cu bugetul 

de venituri și cheltuieli pe anul curent.  Înțelegeți? Suntem în luna octombrie, doamna Armand 

trebuia să vină de 9 luni cu acest buget în fața Consiliului pentru a fi votat. Mai mult de atât nu pot 

să vă explic cât de problematică este situația și cum un primar poate să blocheze această companie. 

În altă ordine de idei, ca să explicăm (neinteligibil) primii 2 ani de administrație PSD (neinteligibil)  

a înregistrat o pierdere, iar ulterior (neinteligibil) că ați avut majoritatea în C.A., ați dublat 

pierderea. Într-un an, da, de administrație, s-a dublat pierderea Companiei. Ați dublat numărul de 

angajați în Companie aducând pierderea la niște cifre inimaginabile. Ce se întâmplă anul acesta? 

Este, într-adevăr, un plan de optimizare a angajaților, de refacere a organigramei și din ce știu, 

chiar în ultima săptămână au plecat din Companie peste 30 de oameni, chiar 36. Deci, da, 

Compania va supraviețui și va face proiecte atâta vreme cât Primarul Armand nu o blochează. 

Deci, în acest moment, fără PVC, Compania nu poate să-și deruleze activitatea în condiții normale. 

Și o rog pe doamna Primar Armand, chiar în acest moment, să vină cu PVC-ul în fața Consiliului 

pentru ca activitatea Companiei să poată să meargă mai departe. Domnule Păiuși, dacă vi se pare 

normal ca un primar să blocheze, împotriva legii, activitatea unei companii, înseamnă că aveți o 

problemă. 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Stimați colegi, vă rog să ne limităm. Abia suntem 

la primul înscris pe ordinea… primul invitat înscris pe ordinea de zi și deja uite, s-a făcut o oră… 

Domnul Podaru, domnul Ciungu, domnul Păiuși. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da, stimați colegi, avem o problemă. N-are legătură nici cu 

Compania de Investiții, nici cu nimic. Are legătură cu faptul că suntem mințiți și induși în eroare 

noi, ca și consilieri. Eu, ca întotdeauna, sunt conectat cu sursele care ne informează. Dreptul de a 

ne informa și de a afla adevărul este un drept al consilierilor care, de asta funcționează, pentru a 

informa în mod corect și democratic societatea. În urma corespondenței mele cu directoarea de la 

ADP, doamna directoare ne-a informat faptul că la niciun moment dat… lucrul ăsta există înscris 

în documente, sera despre care a fost discuția, nu a fost vorba să fie înstrăinată și să fie… nici nu 

se putea fără votul Consiliului, transmiterea altei instituții a acestui bun care aparține în definitiv 

și la urma urmei Consiliului Local, ADP-ul aflându-se în subordinea directă a Consiliului Local. 

Și avem aici data ilegalității și în acest moment vă rog să votăm demisia doamnei directoare. Îi voi 

face plângere penală în mod direct pentru că induce în eroare autoritățile și avem documentul 

24966 din 04.08.2022, semnat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, 

direcția administrativă. E o corespondență în care Sorina Oancea, directoarea ADP-ului, spune “vă 

aducem la cunoștință…” este spațiul din București - Ploiești 143, adică sera respectivă. Nu mai 

stau să mai citesc tot documentul. “Vă aducem la cunoștință faptul că instituția noastră este de 

acord cu cedarea imobilului în scopul înființării unui serviciu social destinat protecției copilului”. 

Deci, acest document pe care îl voi depune și la DNA și la Procuratură, demonstrează ilegalitățile 

crase ce au loc la nivelul Primăriei și serviciilor conexe, adică ADP și alte instituții ce țin de 

instituția Primarului și a Consiliului Local. În consecință, dragi colegi, vă rog foarte mult să 

constituim o comisie doar din consilieri, ca să nu mai avem niciun fel de problemă că este comisie 

mixtă, că nu este mixtă, pentru a verifica activitatea și realitatea de pe teren și să vedem exact ce 

se întâmplă cu această seră care a fost bugetată și care are bugetat personal, care ar trebui să 

întrețină florile și să aibă grijă. Deci, în bugetul din acest an noi am votat aceste lucruri. Dacă 

aceste sume de bani au fost folosite în alt scop, această siuație ne duce direct la o situație clar 

penală. Da? Vă rog foarte mult să acceptați acest lucru și pentru transparență și corectitudine să 

mergem la ADP împreună și să vedem exact ce se întâmplă și care este situația… Și de asemenea 

să schimbăm și directorul ADP-ului cu unul transparent, profesionist, un adevărat lider care să 

poată să comunice fără să mintă și să inducă în eroare autoritățile. Mulțumesc mult! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnule Ciungu, vă rog, pe subiect. Comisia 

va fi ad hoc, domnule Podaru, întreabă doamna Secretar. Ad hoc sau ceva… cum? Ok. Domnul 

Ciungu? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Ok. Sunt de acord cu ce spune colegul nostru Dan Podaru. 

Cu toții am văzut starea absolut dezastruoasă a serelor ADP din decizia Primarului Armand, încă 

o dată. Voiam să-i răspund domnului Păiuși. O parte din răspuns deja a oferit-o domnul Dinu 

Gheorghe. O să aduc doar câteva completări. Domnul Păiuși vorbește despre aceste lucruri ca și 

cum ar fi politice, că ține de PNL sau ține de USR sau așa mai departe. Dacă e s-o luăm așa, anul 

trecut a fost a USR, cu ghilimelele de rigoare, conducerea Companiei de Investiții și voiam să dau 

niște date. Ca fapt divers, mi-a trimis colegul meu Dinu Gheorghe. E într-un mediu public, e mai 
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greu să vorbească, să-l auzim bine. A spus așa, în 2019 și 2020, Compania a avut o pierdere de 4, 

8 miloane de lei în fiecare an. Dacă vreți să o luăm așa, da… În 2021… dacă vreți să o luăm în 

modul USR,  Compania a avut o pierdere de 17, 8 milioane de lei. Deci vorbim de dublu față de 2 

ani ai PSD, pierdere! Deci pierderi absolut imense. Ca fapt divers, Compania a decis anul acesta 

să schimbe, de exemplu, administratorii de piețe între ei, adică cel pe care era într-o piață l-a mutat 

în altă piață și invers. Rezultatul a fost în următoarea lună s-au dublat încasările la piețe, venituri 

din piețe. Deci putem să ne întrebăm de ce se întâmplă asta? Ce face Primarul Armand când vede 

că e un rezultat pozitiv pentru Companie și pentru sector? Luna următoare închide contractul cu 

piețele al Primăriei față de Companie. Nu știm acum cine se ocupă de administrația piețelor, habar 

n-avem. Primăria trebuie să găsească pe altcineva sau o face cu voluntari, cum  ne-am obișnuit și 

în Primărie. Deci astea sunt niște date clare, niște cifre. Voiam să-i răspund și domnului Păiuși. 

Domnule Păiuși, reclamă pe banii cetățenilor, observăm că doamna Armand a învățat foarte bine 

de la domnul Tudorache, a început să umple sectorul cu tot felul de scrisorici, inclusiv trimise către 

oameni care n-au nicio legătură cu acel proiect Termoficare de la soare. Cumva le promite că e 

totul gata, ține doar de Consiliu. Problema mea este și întreb pe oricine din această sală, oameni 

buni, în momentul în care ți se pune pe masă și îți spune uite aici un proiect de 400 de milioane de 

lei… sunt 2 foi de hârtie, dar n-am studiu de fezabilitate la el… votează-mi-l… hai, dă-mi-l… ați 

vota așa ceva? Un proiect de 400 de mlioane de lei fără studii de fezabilitate. Dragi colegi de la 

USR, dacă eu sunt primar astăzi și vin și vă cer 400 de milioane de lei așa de aruncat în aer… și 

nu vă arăt niciun fel de document care să justifice această sumă absolut imensă, ați vota așa ceva?! 

Eu cred că nu. Bun. Asta e partea de reclamă, partea de Doamne - ferește ce se întâmplă cu acei 

oameni de la Compania de Investiții… le urăm sănătate, sper să fie totul ok cu dânșii. Înțeleg de 

asemenea de la colegi că era un pachet destul de bun, în sensul în care înainte de concedierea 

colectivă, dânșii puteau să aleagă un număr de salarii compensatorii până la anul în martie… în 

aprilie, ceva în genul ăsta… adică noi în privat n-avem așa ceva, noi avem 2 săptămâni și la 

revedere. Deci dânșii n-au ales acest pas. Este drept urmare dreptul Companiei să facă  concediere 

colectivă dacă nu mai are venituri, pentru că Primarul nu le mai aprobă bugetul și de la începutul 

anului nu le-a aprobat bugetul, nu a venit cu el în Consiliu. De asemenea, dragi colegi de la USR, 

dumneavoastră erați foarte, nu știu, vocali în campania din 2020 când acea companie și în aceste 

autorități, pe școli și spitale sunt oamenii, nu știu, lui Vanghelie. Aveați tot felul de titluri în presă, 

da? Acum să înțeleg că le țineți partea sau… că nu știu cum vine treaba asta. Bun, revenind la ce 

se întâmplă, să ne aducem aminte că tot dumneavoastră de la USR îi dați afară pe oamenii de la 

Munții Tatra. Vorbim de oameni cu cancer, oameni cu handicap grav. N-aveți niciun fel de 

problemă să-i dați afară din case… Pe urbanism, nici nu mai zicem… că ați blocat proiecte și s-a 

întâmplat și aici ca o doamnă care a venit în fața Consiliului să aibă o problemă de sănătate gravă. 

Dânsa înțeleg că ne dă în judecată oricum pe PUD-ul dânsei și are dreptate. L-ați tărăgănat enorm 

din partea Primarului, ca să zicem așa. Deci, după cum vedeți, din păcate, lucrurile sunt tot timpul 

și complicate și complexe, și e un conflict generalizat. Faptul că Primarul lipsește de aici, din fața 

noastră și faptul că eu, personal, consilier local, n-am mai vorbit cu dânsa cred că de un an de zile 

pe nimic, arată că acolo nu există dialog. Arătăm în acea direcție, acolo este biroul Primarului, 

acolo nu există dialog cu nimeni. Nu știm… ni s-a părut de altfel comic când am văzut că s-a 

îmbrăcat cu acea uniformă de pompier și cetățenii din zonă nu știau cine este, întrebau cine este… 
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e normal să nu știe cine e primarul dacă primarul e doar pe Facebook și ea în persoană nu e pe 

niciunde, nu primește audiențe, nu primește pe nimeni. Nu mai comentez de faptul că s-a dus și le-

a luat uniforma pompierilor când ei erau acolo, în acțiune, și ea le-a luat  uniforma să-și facă o 

imagine în fața presei. Asta e hilar… e tragicomic. Am închis.  Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. Vă rog, haideți să ne limităm luările de 

cuvânt pentru că o să și dezbatem pe fiecare subiect.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: O să fiu foarte scurt, n-o să divaghez  

precum colegul nostru. Pe scurt, Compania de Investiții în Sănătate are 2 mari acționari. Cel mai 

mare este Consiliul Local, cu 99 %,  1 % este Administrația Domeniului Public. Este o societate 

pe acțiune, da, iar Consiliul Local are toată forța și puterea, dacă dorește să schimbe ceva acolo, 

lucru pe care nu-l face. Nu mă întrebați de ce nu-l face. Da? Ei trebuie să lucreze pe piață, pe piața 

din România, nu trebuie să aștepte contracte de la Primărie. Da, în schimb, nu s-a făcut nimic în 

acest sens. Au avut 2 mari… 2 mari obiective, Teatrul Masca, care aici, în ședință de consiliu, într-

adevăr am redus prin votul Consiliul Local acele cheltuieli de la 50 de milioane la 24 de milioane, 

da. La fel a fost și cu Teatrul, la fel s-au redus, nu prin diminuarea calității lucrărilor, nici pe 

departe, ci prin aducerea lor la stadiul și la cerințele pieței. Compania trebuia doar să se apuce de 

lucru. Avea absolut toate instrumentele. Dacă nu a dorit să o facă, este problema Companiei, să 

găsească de pe piața liberă alte proiecte în așa fel încât să poată să-și câștige existența. Mai au 

câteva milioane de tocat, câteva zeci de milioane, după care va intra oricum în faliment. Dacă noi 

dorim să o desființăm, mai recuperăm câteva zeci de milioane. Asta e totul. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna Halaț, Haliț, Halaț. 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Halaț. Chiar nu se poate altfel. Da. Iulia Luminița Halat mă 

numesc pentru toată lumea, ca să fie clar. În primul rând, Compania de Investiții în Sănătate avea 

sediul în trecut, cât am fost eu în AGA, avea sediul într-o clădire care aparține Primăriei, deci 

plătea chirie Primăriei. Nu știu suma, într-adevăr, pentru că nu am aceste date, le voi prezenta cu 

altă ocazie, dacă va fi nevoie. Acum, Compania de Investiții în Sănătate s-a mutat într-un alt sediu 

care aparține unei companii private. Deci banii se duc la o companie privată, nu se întorc către 

Primărie, indiferent de sumă. V-am spus, nu cunosc datele. În al doilea rând, anul trecut în 

noiembrie – decembrie, fostul director general al Companiei de Investiții în Sănătate ne-a prezentat 

și a elaborat un proiect de HCL de reorganizare a Companiei de Investiții în Sănătate. Deci 

reorganizare, da, adică se reduceau din posturi pe baza anumitor date. Deci pur și simplu acea 

restructurare și acea reorganizare a fost blocată la vot de 2 ori de către Consiliul Local al Sectorului 

1. Poate dacă votați atunci respectiva restructurare, nu ajungeam în situația în care suntem acum 

să disponibilizați oamenii. Mulțumesc foarte mult! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Domnul Gheorghe, domnul Ciungu, 

domnul Tudose și doamna Porumb. Vă rog, haideți să ne limităm. Sunt foarte lungi intervențiile, 

da. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Aș  vrea să-i răspund domnului Păiuși, care presupun 

că este prost informat. Deci contractele în derulare pentru construcția sau refacerea teatrelor 

Bazilescu și Masca nu au putut fi puse în practică pentru că Primarul Armand nu a semnat un 
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contract cu Compania de Investiții. Foarte simplu. Deci fostul director a dat drumul procedurii 

nelegal, ca să ne înțelegem, nelegal, a dat drumul unei proceduri de atribuire a proiectării. Noul 

director care a venit, a observat această eroare, desigur, foarte gravă și a cerut Primarului să 

semneze un contract evident de atribuire conform deciziei Consiliului Local. Doamna Armand a 

refuzat timp de 6 luni să semneze acel contract. Nu se poate da drumul la nicio lucrare pentru că 

nu există un contract în spate. Deci lucrurile sunt foarte clare și foarte simple aici. Nu există niciun 

fel de dilemă de ce Compania nu a putut livra aceste 2 lucrări. Deci doamna Armand nu a semnat 

un contract cu Compania prin care să atribuie Companiei aceste lucrări, doar a predat 

amplasamentele. Unu la mână,  doi la mână, că se pare că tot nu ne înțelegem. Bugetul de venituri 

și cheltuieli al Companiei este la Primărie din luna februarie. Este luna octombrie, doamna Armand 

nu a venit cu bugetul în fața Consiliului, Compania este blocată. Activitatea Companiei nu se poate 

desfășura în parametri normali până când acest buget nu este supus votului Consiliului. Din nou 

Primarul Armand își depășește atribuțiile, nu respectă legea și blochează Compania. Domnule 

Păiuși, dacă dumneavoastră doriți să desființați Compania, cu acest proiect în Consiliu nu știu dacă 

va fi votat pozitiv, așa va fi. Dacă va fi votat negativ, Compania va rămâne. Dar să nu mai facă 

doamna Armand pe șeful  într-o primărie unde există o lege totuși. Deci mai mult de atât nu am ce 

să vă explic. Situația cu piețele este la fel de gravă. Deci noi am reușit sau Compania de fapt a 

reușit să dubleze încasările în piețe și imediat în luna următoare Primarul Armand a întrerupt 

contractul de administrare a piețelor de către Compania de Investiții. Oare aici nu este un interes? 

Oare ce interes are doamna Armand? Și vă pot spune ce a făcut ulterior… a dat prin atribuire 

directă, această administrare de piețe, unei firme de casă, unei firme care cu un an înainte, când 

erau membri în CA colegii mei din USR și directorul era apropiat de USR, aceeași firmă care făcea 

reparații în școli. Cum oare o firmă care face reparații în școli, acum administrează piețe, o firmă, 

desigur, care are 2 sau 3 angajați. Deci eu vă spun… comportamentul doamnei Armand este 

incredibil, este nelegal, este împotriva interesul cetățeanului. Și mai mult decât atât, domnule 

Păiuși, dumneavoastră prin primar blocați activitatea Companiei. Atât pot să vă spun, altceva, nu. 

Și este foarte simplu… De ce nu veniți cu acest buget de venituri și cheltuieli? Îl așteptăm acum 

în ședință. Aduceți bugetul de venturi și cheltuieli și dovediți că sunteți  de bună - credință. Normal 

că se dau oameni afară dacă Compania este blocată de Primar. Da, vă rog, veniți cu bugetul de 

venituri și cheltuieli acum în ședință!  Și nu mai citiți ce vă spun colegii, că sunt minciuni, vă faceți 

de râs. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnul Ciungu? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Da. Mulțumesc! Domnul Gheorghe a atins aproape toate 

punctele pe care voiam să le readuc aminte colegilor. Voiam doar să-i răspund doamnei Halaț. O 

companie, o S.A., o S.R.L. au obligație legală de a eficientiza cheltuielile și de a face profit. Faptul 

că sub mandatul USR Compania a avut pierderi de 17 milioane de lei, duble față de 2 ani înainte, 

arată că, nu știu, n-ați avut o conducere eficientă. Faptul că această conducere încearcă să reducă 

cheltuielile e un lucru foarte bun. Faptul că Primarul refuză să aducă, de exemplu, acest spațiu de 

la Piața Mureș la prețul curent al pieței, ne demonstrează, nu știu, pe lângă dictatura evidențiată de 

domnul Gheorghe, dictatura îi place Primarului Armand, se pare… această chestie, nu știu, de 

stângism, de comunism în care o mână o spală pe alta... Hai să dăm la stat… ca să dăm de 3 ori la 
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stat. Păi asta e statul la stat. Adică hai să dăm de 3 ori chiria la stat, că se întorc banii tot la stat. 

Dar de fapt, statul nu face nimic și până la urmă e o pierdere pentru acea companie. Eu aș vrea ca 

Compania să fie cât mai eficientă, să facă treabă pentru cetățeni, ăsta este scopul ei principal. Mai 

departe, nu știu. Sper ca tot spațiul acela gol de la Piața Mureș, doamna Primar să se uite la prețul 

pieței și să găsească chiriaș, să reușim să facem bani, pentru că astfel se pare că orice companie, 

fie că-i de stat, cu ghilimelele de rigoare, sau privată, nu o să vină acolo, normal, la un preț de 3 

ori față de prețul pieței. Asta mi se pare da… de noaptea minții. 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da. Țin să remarc și la fel, doresc să se consemneze că această 

politică pe care o duce administrația Armand se înscrie în niște parametri repetabili. O să-i răspund 

în primul rând domnului Viceprimar Păiuși. Spunea că nu s-a scăzut calitatea materialelor. Ba da, 

domnule Păiuși, s-a scăzut calitatea materialelor și, cel mai important, s-a scăzut și s-a modificat 

imaginea pe care cetățenii și-o făcuseră despre aceste obiective și vorbesc despre Teatrul Bazilescu 

și Teatrul Masca. Pentru că în momentul în care înlocuiești tocatura de piatră cu niște butaforii de 

metal tăiate pe laser, e cu totul alt rezultat. Iar oricum, chiar și așa, ați avut 2 ani de zile în care 

exista, după aceste modificări de proiect, exista timpul necesar și suficient ca să se vadă niște pași 

făcuți în această direcție. Nu se mișcă nimic. Pe Teatrul Masca zace și acum bannerul de la 

expoziția la care erau chemați cetățenii Sectorului 1 să participe la o consultare, așa cum și-ar fi 

dorit să arate teatrul în interior. Era în 2020, în primăvară. Suntem în 2022, aproape de iarnă. Bun. 

Misiunea USR de a distruge și a desființa proprietățile pe care le-a găsit administrația Armand în 

Sectorul 1, obținute în toate mandatele anterioare, indiferent de culoare politică, sunt deja notorii. 

Și aici o să țin, pentru memoria colectivă, să amintesc câteva. Dorința de a înstrăina Caraimanul a 

doamnei Primar Armand încă din primele ședințe, blocată, din fericire, de Consiliul Local, către 

un privat, ca să fim, bine înțeleși, dorința de a băga în insolvabilitate CET-ul, modernizat în 

mandatul trecut cu peste 50 de milioane investiții pentru a fi cumpărat probabil tot de un privat, 

gata modernizat. Situația piețelor care au fost după desființarea unei structuri a primăriei date către 

o firmă privată. Serele de la ADP. Sunt fără număr... Opriți-vă din distrugerea proprietăților 

Sectorului 1. Veți răspunde! Toate aceste lucruri, mai devreme sau mai târziu, vor ajunge pe masa 

organelor de anchetă și veți răspunde pentru ceea ce distrugeți și ceea ce îndepărtați din patrimoniul 

Primăriei Sectorului 1. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Stimați colegi, deja am depășit foarte mult timpul 

alocat. Am rugat și am primit solicitări și din partea colegilor… câte 2 minute de fiecare. Haideți, 

vă rog, să ne limităm. Eu vă propun să trecem și la vot și pe măsură ce votăm, putem să mai invităm 

și din cetățeni să vorbească. E ok așa? Da, e ok? Haideți să trecem și la vot, ca să limităm timpul. 

Ok, așa o să fac. Era doamna Porumb, domnul Oliver Păiuși, și după trecem la vot. Doamna 

Porumb? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Bună  ziua,  am  rugămintea  ca  toate  

intervențiile  pe  care  le  facem  să  fie  mult  mai,  mai  scurte.  Sunt  sigură  că  cei  care  ne  

urmăresc  au  înțeles  prea  bine  la  ce  se  referă  problema  din  cadrul  Sectorului  1,  Primăriei  

Sectorului  1.  Pe  scurt,  vorbim  de  ceea  ce  înseamnă  management  defectuos.  Scurt,  pe  doi  

vorbim  de  ceea  ce  înseamnă  că  atunci  când  un  proiect  aparține  PNL sau  PSD,  nu  are  cum  



26/ 
 

vreodată  să  treacă  prin  Consiliul  ăsta  Local  sau  să  ajungă  aici  doar  pentru  că  e  propus  de  

PNL  sau  PSD  și  nu  de  USR.  Doar  pentru  că  de  ceva  vreme,  deși  avem  două  teatre  care  

mai  au  un  pic  și  pică  în  Sectorul  1  pentru  că  s-a  schimbat  directorul  propus  la  un  moment  

dat  și  ales  de  majoritatea  USR  din  această  companie,  nu  se  mai  pot  demara  proiecte,  deși  

Consiliul  Local  a  stabilit  și- a  decis  aici  predarea  acestor  amplasamente.  Cine  caută  altă  

explicație,  nu  există.  Uitați-vă  în  sector,  ieșiți  pe  stradă  și  vedeți  ce  înseamnă  administrație  

de  2  ani  de  zile  sub  mandatul  USR  și  Clotilde  Armand,  vrem  alte  explicații,  nu  le  găsiți  

aici.  Restul,  că  e  a  PNL,  că-i a  PSD,  că  oameni  buni,  vine  iarna  și  noi  discutăm  despre  

faptul  că  riscăm  să  ducem  15000  de  familii  să  stea  în,  să  stea  în,  în  frig  în  iarna  aceasta  

ne  uităm  pe  stradă,  umblă  șobolanii  pe  străzile  din  Sectorul  1  și  noi  vrem  eficiență...  

Eficiența  ar  trebui  s- o  vedem  aici,  dincolo  de  această  sală.  Un  primar  implicat  și  dedicat  

proiectelor  din  Sectorul  1  trebuia  să  fie  acum  pe  scaunul  ăla  și  să  susțină  la  toate  proiectele  

pe  care  le  are  pe  ordinea  de  zi.  Legat  de  ce  au  spus  colegii  mei  că  nu  se  semnează  

contracte  de  2  ani  de  zile  n-avem  școli  reabilitate,  n-avem  teatrele  reabilitate,  din  același  

motiv  nu  se  semnează  contracte,  asta-i  realitatea.  De  ce,  nu  sunt  eu în  măsură  să  vă  dau  

explicații,  să  dea  cine  are  atribuții  pentru  semnarea  lor.  Ținând  cont  tot  de  un  blocaj,  

doamna  președinte,  am  rugămintea  să  mergem  mai  departe,  pentru  că  tot  în  categoria  

blocaje  mai  intră  un  proiect  din  Sectorul  1,  depus  din  păcate  pentru  cei  care  nu  acceptă  

că  aici,  în  această  sală  de  consiliu,  mai  sunt  și  consilieri  PNL,  PSD,  PMP  care  au  fost  

trimiși  de  cetățenii  Sectorului  1  ca  să-i  reprezinte.  Există  un  proiect  din  administrația  

liberală,  într-adevăr,  continuat  și  de  administrația  trecută.  Se  numește  Grădinița  pentru  toți,  

un  proiect  care  presupune  derularea  în  grădinițele  din  sector  a  unui  program  cu  1  sau  2  

opționale.  Un  proiect  care  anul  acesta  din  păcate,  a  fost,  zic,  din  păcate,  pentru  că  nu  

convine  unei  majorități...  A  fost  depus  de…  de  un  consilier  PNL,  respectiv  subsemnata,  

viceprimar  Sector  1,  și  vă  întreb  încă  o  dată,  domnule  viceprimar,  cum  am  întrebat  și  data  

trecută,  cum  am  întrebat,  i-am  întrebat  și  pe  colegii  dumneavoastră,  o  întreb  și  pe  doamna  

primar  ce  le  răspundeți  părinților  și  directorilor  care  solicită  și  își  doresc  în  continuare  

derularea  acestui  program?  Care  este  motivul  pentru  care  în  prezent,  un  program  susținut  

financiar  de  Consiliul  Local  dintr-o  primărie  care  are  un  buget  generos,  pentru  că  anul  

trecut  nu  l-a  cheltuit  nimeni.  435    de  milioane  ne-au  rămas.  De  ce  nu  derulați  astfel  de  

proiecte  pentru  preșcolarii  din  Sectorul  1 ?  Care  este  motivul?  Nu  vă  convine  că  l-a  depus  

viceprimarul  PNL?  Veniți  dumneavoastră  cu  el,  dar  nu  mai  blocați  proiecte,  dați  drumul  

proiectelor  în  sector  sau  dacă  nu,  dați  explicație  pertinentă  părinților  și  directorilor,  pentru  

că  banii îi  avem,  atunci  care  e  motivul  pentru  care  blocați,  doamna  președinte,  cu  acordul  

dumneavoastră,  sunt  și  părinții  în  sală  care  ar  dori  să  ia  cuvântul.  Poate  înțelege  cineva  

că  nu  doar  PNL  s-a  trezit  peste  noapte  și  vrea  nu  știu  ce  proiect  și  că  e  o  dorință  a  

comunității,  a  Sectorului  1,  a  părinților  care  au  au  preșcolari  în  scriși  la  grădinițele  din  

sector?   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna  președinte,  voi  fi  scurt.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Asta  am  propus  și  eu,  domnule  Păiuși,  haideți  

să  intrăm  la  vot.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:   Îi  răspund  doar  domnului  Ciungu  

legat  de  valoarea  chiriei  din  Piața  Amzei.  Este  stabilită  strict  de  către  Consiliul  General  al  

Municipiului  București,  nu  de  către  noi.  Nu  putem  să  încălcăm  o  hotărâre  de  Consiliu  

General.  Asta  o  știți  și  dumneavoastră.  Voi  fi  scurt și  la  domnul  Tudose,  materialul  la  care  
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faceți  referire,  piatră  și  așa  mai  departe.  Nu  este  doar  beton,  beton  amprentat.  Atât.  

Mulțumesc.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da...  Mulțumesc,  deocamdată  aveți  cuvântul.  

Domnule  Ciungu,  haideți  să  trecem  la  vot.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Ați  spus  Piața  Amzei.  Observăm  că  nici  măcar  nu  

știați  în  ce  locație  era.   Compania era  în  Piața  Mureș.  E  ok.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Din  păcate,  mulțumesc.  Din  păcate,  asta  e  

realitatea,  da,  în  curând  vor  fi  iar  apartamente  care  nu  vor  avea  apă  caldă  și  căldură,  și  e  

o  problemă  care  trenează  de  ceva  timp.  Da,  și  nu  s-a,  nu  s-a  întreprins  nimic.  Riscăm  să  

se  închidă  acum  și  ultimul  CET  și  e  păcat  că  era  al  nostru,  e  în  proprietatea  noastră,  a  

Consiliului  și  e  singurul  din  București,  în  Consiliul  aflat  în  administrarea  unui  Consiliu  

Local.  Domnule  Nicolaescu,  vă  rog  să  vă  abțineți  de  la  comentarii  răutăcioase,  pentru  că  

nu  ați  făcut  nimic  până  acum  ca  să  demonstrați  că  ați  lăsat  ceva  în  urmă.  Așadar,  haideți  

să  facem  ceva.  Noi  tot  timpul  am  venit  cu  soluții,  cu  propuneri,  cu  inițiative,  dar  responsabil  

e  primarul.  Executivul  da,  care  trebuie  să  le  pună  în  executare,  ca  să  fie  foarte  clar.  

Haideți  să  nu  ne  mai  ascundem,  e  responsabilitatea  fiecăruia.  Noi  propunem,  votăm,  

aprobăm.  Executivul  trebuie să  pună  în  executare  și  asta  e  problema,  pentru  că  nici  măcar  

proiectele  aprobate  până  acum  aici  în  Consiliu,  inițiate  de  primar,  de  consilieri  locali,  nu  

au  fost  puse  în  executare.  Să  trecem  la  vot.  Primul  proiect  pe  ordinea  de  zi  este  alegerea  

președintelui  de  ședință  pe  o  perioadă  de  3  luni  vă  rog  propuneri  din  partea  grupurilor  de  

consilieri  locali  și  pe  măsură  ce  votăm,  stimați  cetățeni,  o  să  vă  invit  și  la  microfon.  

Urmează  domnul  Varga  Paul  Teodor,  doamna  Diaconiță  Anca,  să  vă  pregătiți  să  să  mergeți  

la  microfon.  Propuneri  vă  rog.   

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni (K2-

218/ 13.10.2022) 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Propun  pe  doamna  Iulia  Halaț.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc.   

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Grupul  PSD  o  propune  pe  doamna  Daniela  Popa.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc.   

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Grupul  PNL  nu  are  nicio  propunere.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:   Mulțumesc.  Grupul  PMP...   

Domnul Alev-Burhan Ozata: Grupul  PMP  propune  pe  Marian  Bârgău.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Pe  Marian  Bârgău  da...  3  propuneri,  putem  

să  votăm  electronic.  Colegii  de  la  tehnic.  da,  vă  rog.   

Domnul Alev-Burhan Ozata: Retragem  propunerea.  Nu  avem  propunere.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Deci  2  propuneri,  votăm  cu  ridicarea  mâinii.  

OK  prima  propunere  este  propunerea  USR  Doamna  Iulia  Halaț.  Vă  rog  vot  pentru  doamna  

Iulia  Halaț.  5, 6,  7, 8, 9...  9?   

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: 7  cu  2  de  la  PMP,  9.   
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Eu…  așa am  numărat  și eu  9... 1,  2,  3,  4,  5,  

6,  7,  8,  9,  10,  11  voturi  pentru,  cine  se,  cine  este  împotrivă?  Voturi  împotrivă  13,  13  

voturi  împotrivă.  Deci  11  voturi  pentru  și  13  împotrivă.  Și  acum  a  doua  propunere,  Daniela  

Popa,  voturi  pentru,  13  voturi  pentru  și  voturi  împotrivă,  cu  11  voturi  împotrivă.  Vă  

mulțumesc  că  sunteți  înpotrivă.  Domnul  Nicolescu  ați  zis  că  sunteți  pentru.  OK  deci,  cu  

13  voturi  pentru  voi  continua  să  fiu  președinte  de  Consiliu  Local  încă  3  luni,  vă  mulțumesc  

mult  pentru  vot.   

HOTĂRÂREA A FOST APROBATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ 

- 24 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem  la  următorul  punct.  

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  implementării  și  finanțării  programului  masă  caldă  

gratuită  pentru  elevii  din  cadrul  unității  de  învățământ  preuniversitar  de  stat  Liceul  Grec-

Catolic  Timotei  Cipariu  în  anul  2022 -  2023 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Și  am  invitat  la  microfon,  deci  pe  domnul  

Varga  Paul  Teodor,  dacă  e  în  sală,  puteți  vorbi  cât  timp  noi  votăm  Masa  Caldă  Gratuită  

pentru  elevii  de  la  Timotei  Cipariu.  Vă  rog  apăsați  pe  microfon.   

Domnul Paul Teodor Varga: Noi  suntem  cu  Grădinița  Pentru  Toți.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu-i  nimic.  Vorbiți,  vă  rog,  vă  rog.   

Domnul Paul Teodor Varga: Ok,  reprezint  o  comunitate  de  aproximativ  100  de  părinți.  Am  

adresat  o  petiție  prin  care  ne  dorim  să  se  reia  acest  proiect.  Din  câte  am  înțeles,  în  anii  

anteriori  a  funcționat.  Toată  lumea  a  fost  cât  de  cât  mulțumită.  Vorbim  de  grădinițele  din  

Sectorul  1.  OK  vorbim  de,  acele  cursuri  în  afara  competențelor  educatorilor,  despre  limbi  

străine,  despre  cursuri  de  dans  și  alte  activități.  Alături  de  mine  mai  sunt  câțiva  părinți,  

întâmplător  de  la  grădinița  numărul  65    petiția  a  fost  trimisă  și  în  alte  grădinițe.  Lista  este  

în  continuare  deschisă.  Se  vor  mai  aduna  semnături.  Vrem  să  știm  dacă  există  șansa  să  se  

reia  acest  proiect  și  dacă  nu,  de  ce  nu?  De  ce  e  acolo  în  pending?  S-au  unde  o  fi?  

Bănuiesc  că  e  o  chestiune  destul  de  banală.  Din  câte  am  înțeles,  există  deja  buget  sau  nu  

există.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: A  fost  bugetat  de  la  începutul  anului,  e  un  

proiect  cu  tradiție  deja.  Acum  trebuie  doar  introdus  de  primarul  Sectorului  1,  introdus  pe  

ordinea  de  zi  ca  să  îl  putem  aproba.   

Domnul Paul Teodor Varga: Deci  cine -l  introduce?  Bun.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: A  fost  și  depus?  Da,  da,  da.   

Domnul Paul Teodor Varga: Ce  am  putea  noi  să  facem  mai  mult  în  această  privință?  Ține  

ceva  de  noi?  Noi  ca  părinți  și  dumneavoastră  din  această sală  bănuiesc  că  aveți.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Tot  consiliul  susține.   

Domnul Paul Teodor Varga: Cine  nu-l  susține?   
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  (nenteligibil)  să  nu uite  colegii  

dumneavoastră  să  voteze.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnule să  și  votați  vă  rog  frumos.   

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Domnule  viceprimar,  în  calitate  de  

înlocuitor  al  doamnei  primar,  vă  rog  să  răspundeți  cetățenilor  pentru  că  n- au  venit  să  

adreseze  grupului  PNL  sau  PSD  care  susțin  acest  proiect  și  l-au  și  depus,  au  venit  să  

adreseze  dumneavoastră.  Deci  vă  rog  de  ce  nu  ajunge  acest  proiect  pe  ordinea  de  zi?   

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Iar  înainte...  Doar  o  secundă  înainte  să  răspundă  domnul  

viceprimar,  răspund  domnului  care  a  menționat  că  reprezintă  100  de  părinți.  Invităm  această  

comunitate,  fie  în  formă  online,  fie  chiar  pur  și  simplu  în  formă  fizică,  să  meargă  la  

doamna  primar  și  să- i  solicite  prezența  acestui  proiect  pe  ordinea  de  zi  în  Consiliu.  Dacă  

Consiliu  având  proiectul  pe  ordinea  de  zi,  nu-l  va  vota,  atuncl  suntem  noi  responsabili  de  

această  situație,  altfel  singurul  responsabil  pentru  tot  ceea  ce  se  întâmplă  și  cu  CET  și  cu  

compania  și  cu  tot  ce  ați  auzit  până  acum,  este  doamna  primar  care  refuză  să  respecte  

legea  prin  aducerea  pe  ordinea  de  zi a  consiliului  a  proiectelor  solicitate  și  votate  de  

Consiliu  Local.  Vă  mulțumesc.   

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Domnule  viceprimar,  vă  aștept  și  

eu  și  părinții  cu  un  răspuns.   

Domnul Dan-Niculae Podaru: Bună  ziua...   

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Dane,  2  secunde  iartă-mă,  te  rog  

din  suflet.  Haideți  să  răspundă  domnul  Viceprimar  că  repet,  de  aceea  sunt  părinții  aici  

veniți  că  cu  mine  au  discutat  colegii  de  la  PSD,  au  discutat.  Știm  prea  bine  situația.  Vă  

rog,  domnule  Viceprimar,  n-avem  răspuns.  De  ce  nu  ajunge  proiectul  pe  ordinea  de  zi?  

De  ce  într-o  primărie  cu  1.  700.000.000  buget,  nu  ne  permitem  să  derulăm  în  continuare  

un  astfel  de  proiect,  de  fapt  nu  vrem  să  îl  derulăm,  nu că nu ne  cum  nu  ne  permitem.  Vă  

rog  da,  pe  dumneavoastră  că  sunteți  înlocuitorul  de  drept  al  doamnei  primar.  Așa  susțineți  

întotdeauna.  Deci,  dacă  doamna  primar  nu  este  pe  cine  să  întrebăm,  atunci?   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Țineți microfonul.  Stimați  colegi,  să  și  votați  

în  acest  timp,  până  acum  au  fost  3  propuneri  să  aducă  proiectul  cu  Grădinița  pentru  toți  

pe  ordinea  de  zi,  proiectul  privind  Majorarea  capitalului  social  al  SC CET  Grivița  pe  

ordinea  de  zi  și  bugetul,  de  aprobare  a  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  pentru  companie.  

Deci,  sunt  3  proiecte  care,  uitați,  noi  le  tot  solicităm...   

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Și  mai  discutăm  de…  mai 

discutăm...   de  1  acum,  mai  discutăm  de  1  acum,  de  Grădinița  pentru  țoți.  Da,  cum  e  o  

vorbă  mare  care  spune  și  tăcerea  e  un  răspuns,  domnule  viceprimar.  În  continuare  decizii  

luate  fără  nici o  noimă,  fără  nici o  logică,  fără  pic  de  empatie  pentru  ce  înseamnă  elevii  

din  Sectorul  1.  Avem  un  buget  enorm  față  de  cealalte  primării,  ne  batem  joc  de  el,  nu-l  

investim  în  educația  copiilor  doar  pe  orgolii  politice.  Asta  să  întâmplă  în  prezent  la  Sectorul  

1.  Nu  există  altă  motivație  și  vă  repet,  e  un  proiect  depus  de  mine,  nu-l  vreți,  să  nu  scrie  

frumos  acolo  Ramona  Porumb  foarte  bine  să  scrie  ce  vreți  dumneavoastră,  dar  derulați  

proiectul,  veniți  cu  un  proiect,  nu  țin  morțiș  să  fie  al  meu,  că  nu  mă  duc  eu  cu  el  nicăieri.  
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Tot  ce  am  depus  aici  e  pentru  comunitatea  Sectorului  1,  nu  pentru  mine.  Nu  vreți  să  apară  

acela?  Foarte  bine  să  vină  aparatul  de  specialitate  cu  un  nou  proiect.  Doar  dați  drumul  și  

nu  mai  blocați  proiecte  dorite  de  comunitate,  pentru  că  văd  că  alt  răspuns  nu  ne  oferiți.   

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: Stimate  domn,  stați  așa  o  secundă,  că  asta  discutăm.  Eu  sunt  

președintele  comisiei  de  cultură.  În  comisia  de  cultură  colegele  mele  sunt  nu  super  bine  

intenționate,  super  super  bine  intenționate.  Orice  fel  de  proiect  de  acest  gen  care  vine  a  

fost  votat  întotdeauna.  Modernizări,  program,  masă  caldă,  n-a  existat  niciun  fel  de  discuție.  

Când  erați  mic,  mergeați  la  circ  și  la  circ   era  un,  o  persoană  care  făcea  trucuri,  scotea  

iepurele  din  joben.  După  ce  scotea  e  iepurele  din  joben,  îl  ascundea  și  scotea  o  bilă.  Sunt  

trucuri,  sunt,  e  aparență,  iuțeală  de  mână  și  ne  băgare  de  seamă  lucrul  ăsta  îl  face  primarul  

Clotilde  Armand.  Suntem  într-un  circ,  adică  noi  avem  toată  bunăvoința,  propunem  și  

aprobăm  și  la  nivelul  comisiei  de  cultură  toate  proiectele  care  nu  ajung  pe  ordinea  de  zi.  

Nu  noi,  nu  consilierii,  facem  lista  cu  ordinea  de  zi  a  proiectelor,  de  altfel,  și  vă  rog  

frumos  să  înțelegeți  și  puteți  să  vă  documentați.  Există  și -n  presă.  Instituția  Prefectului  a  

venit  în  acest  an  și  a  făcut  o  verificare  și  a  ajuns  la  concluzia  că  din  acest  an  30  sau  40  

de  proiecte  și  din  anii  din  urmă  de  anul  trecut  spre  exemplu,  alte  câte  a  zeci  de  pro-

proiecte,  în  consecință,  nu  sunt  puse  în  aplicare.  E  cifra  reală  pe  care  mi-o  aduc  din  

document  aminte.  Nu  sunt  puse  în  aplicare  155  de  proiecte.  155  de  proiecte  înseamnă  că  

tot  sectorul  este  blocat  și  că  primarul  Clotilde  Armand  luptă  cu  cetățenii  și  cu  consilierii.  

Adică,  eu  personal,  vă  dau  un  exemplu.  Sunt  doamnele  profesoare  aici.  Cu  unele  am  

discutat  la  începutul  anului  înțelegând  că  Liceul  Caragiale  are  o  problemă  în  plafon,  n-am  

fost,  n-am  văzut,  mi  s-a  transmis,  am  primit  telefon,  am  bugetat  ce  am  cerut  și există  am  

verificat  cu  Ramona  Porumb  suma  trecută  în  buget  3000000  de  lei  am  avut  bunăvoința  să  

verific,  să  sun  la  doamna  directoare.  Nu  sunt  în  consiliul  de  administrație  acolo.  Bună  

ziua,  doamnă,  sunt  așa,  așa,  stați  să  verific.  Nu  am  fost  informați,  nici  nu  știa  femeia  că  

există  acești  bani  pentru  reparații.  Cu  asta  am  încheiat.  Vă  urez  multă  sănătate  și  vă  spun  

că  în  acest  consiliu  orice  proiect  referitor  la  copii  și  la  școli.  Eu  predau  semiotică  în  

cadrul  Facultății  de  Jurnalist  și  Științele  Comunicării,  Universitatea  București.  Deci  orice  

proiect  vine  pă  bază  de  învățământ,  el  va  fi  votat.  Doar  să  n-avem  iepurașul, trucul,  

păcăleala  și  nu  știu  cine,  că  lucrurile  astea  trebuie  să  le  oprim,  pentru  că  altfel  intrăm  în  

aceeași  logică  ca  și  aia  care  a  avut  loc  în  România  ultimilor  32  de  ani  adică  una  greșită.  

Mulțumesc  mult.   

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Domnilor  colegi...   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna Regalia,  vreau  să  anunț  și  rezultatul  

votului,  25  de  voturi  pentru.  O  să  trec  la  următorul  proiect  pe  ordinea de zi.  Doamna  

Regalia...   

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -- 25 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 
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Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Dar înainte,  având  în  vedere  că  suntem  exact  în  

vacanța  intermodulară  săptămâna  viitoare,  haideți  să  convocăm  o  ședință  de  Consiliu  de  

îndată  și  să  dăm  drumul  la  acest  proiect.  Ramona  de  îndată,  săptămâna  viitoare  de  unde  

suntem,  de  unde  nu  suntem,  venim,  votăm  și  dăm  drumul  la  proiect.  Te  rog  să-l  repui  din  

nou.  Dă-i  voie  da...     

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Proiectul  este  depus  din  16  

septembrie.   

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Da,  păi  de  aia...   

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Cum  știți,  doar  primarul  sectorului  

1  îl  poate  pune  pe  ordinea  de  zi.  Aici  ne  blocăm.  Asta-i  problema?   

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Asta am vrut să spun.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu:   Mergem la  doamna  primar  aici  și o rugăm frumos.   

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Dacă  primarul  binevoiește  să-l  aducă  

și  luni  pentru  o  ședință  de  îndată,  pentru  că  se  motivează.   

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Noi  venim...   

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Noi  venim  și-l  votăm.   

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Asta  am  vrut  să  se  audă.   

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Acum  avem,  sperăm,   eu  sper  ca  

până  la  finalul  ședinței  să  avem  promisiunea  a  viceprimarului  că  acest  proiect  ajunge  pe  

ordinea  de  zi  astfel  încât  acești  părinți  să  nu  fi  bătut  drumul  degeaba  până  la  Primărie  

pentru  că  înțeleg  totuși  că  efortul  e,  ar  fi  în  zadar  și  nu...  Nici  ei  nu  merită  asta  și  nici  

elevii  din  sector.  Domnule  viceprimar,  eu  încă  aștept.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Da,  da domnul Ciungu și domnul Paiuși.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: A se consemna că domnul viceprimar refuză  să  răspundă.  

Vă  rog  frumos.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:   Domnule  Ciungu,  consemnați  la  

dumneavoastră  în  minte  lucrul  ăsta.  Eu  am  cerut,  am  cerut  cuvântu, din  momentul în  care  

a  încheiat  doamna  viceprimar.  Dar  se  pare  că  trăiți  pe  o  altă  planetă  și  într-o  altă  

dimensiune.  Eu  zic  să  ajungeți  aici,  pe  planeta  Pământ  și  în  sala  de  ședințe.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu:  Eu zic  să...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Încercați s-aveți  amabilitatea de a 

asculta ceea ce vă spun.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Trece  timpul,  haideți  să-l  lăsăm pe  domnul Păiuși  că  

scoate  numai  păsărele  din ce în ce mai  mult.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Un pic  de  liniște,  haideți  să...   
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  Faceți afirmații fără  acoperire,  

încercat  să  fiți  și  dumneavoastră  aici  în  actualitatea  de  zi  cu  zi.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu:  Hai  mai scoateți...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  Se  poate...   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu:  Mai  scoateți  ceva că...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Bineînțeles  că  suntem  de  acord  

cu  acest  proiect.  Bineînțeles  că  toți  consilierii  USR  sunt  de  acord  cu  acest  proiect  și  vă  

vom  sprijini  pentru  acest  proiect  stimate,  domn.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu:  Cum?   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Partea  asta  politică pe  care o 

auziți...   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Cum ne  sprijiniți?  Domnul  Viceprimar  1.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  Încercați să nu mai țineți  cont  de  

ea.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu:   Domnule  viceprimar  1,  cum  ne  sprijiniți?   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Intrați  într-un  joc,  vedeți  și  

dumneavoastră  destul  de...   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu:  Domnul  viceprimar 1...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:   Alunecos,  în  care  colegii  consilieri  

spun  vrute  și  nevute.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu:  Domnule viceprimar,  domnule  viceprimar  1…  Domnul  

viceprimar  1,  cum  ne  sprijiniți?   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Așa  că  domnule  Ciungu  vă  rog  

frumos,  țineți-vă  afirmațiile  pentru  dumneavoastră.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Cum ne  sprijiniți?   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:   Va  fi  pe  ordinea  de  zi,  cum  să  

vă  sprijinim.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Deci  avem  certitudinea  că  dumneavoastră  vă  veți  duce  

la  primarul Sectorului 1.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ce certitudine  vreți  dumneavoastră  

de   la  mine.  Dacă  dumneavoastră  nu  sunteți  aici  prezent  nici  cu  mintea,  nici  cu  altceva,  

încercați  să  fiți  prezent.  Vă  rog  frumos.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Vă  auziți,  iertați,  bine.  Eu  am  făcut,  eu  am  făcut  fizică  

cuantică  în  facultate,  probabil  că  sunt… sunt  defazat  un  pic  de  realitatea  domnului  Păiuși.  

Domnul  Păiuși  este  în  altă  realitate.  Ok,  nicio  problemă,  domnul e Păiuși,  când  se  va  
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întâmpla  treaba  asta,  o  faceți  pentru  săptămâna  viitoare  o  faceți  pentru  astăzi ?  De  altfel,  

pentru  că  proiectul  este  la  doamna  primar,  a  spus  doamna  viceprimar  de  la  mijlocul  lunii  

septembrie  și  ca  idee  și  pentru  părinți  și  pentru  cetățeni,  pentru  că  poate  ne,  ne  pierdem  

un  pic  în  partea  asta  tehnică  a  aduce  pe  ordinea  de  zi  un  proiect,  putem  și  noi  ca  virgulă,  

Consiliul  Local,  deci  cu  o  treime  din  Consiliul  Local  putem  să  creăm  ordine  de  zi,  o  

ședință  de  îndată  sau  o  ședință  nouă  și  aducem  pe  ordinea  de  zi,  dar  conform  formului  

administrativ,  noi  nu  avem  voie  să  votăm  acel  proiect  de  pe  ordinea  de  zi.  Pur  și  simplu  

trecem  peste  el.  Dacă  acel  proiect  nu  are  raport  de  specialitate  și  aviz  de  la  direcțiile  de  

specialitate  din  Primărie,  că  vorbim  de  juridic,  de  urbanism,  domnul  viceprimar  și  așa  mai  

departe,  e  pentru  a  avea  acele  rapoarte  scrise,  totul  pornește  doar  din  semnătura  primarului.  

Deci  primarul  are,  conform  codului  administrativ,  este  singura  persoană  care  poate.  Pur  și  

simplu  vine  proiectul  la ea  pe  masă  și  zice  așa  ok,  proiectul  ăsta  tre  să  meargă  la  comisia,  

la  direcția  de  specialitate  1,  2  și  7  și  semnează  pe  hârtie  și  a  dat  hârtia  mai  departe.  Ceea  

ce  face  primarul  s-au  nu  face  primarul,  este  ea  acea  hârtie  și  o  bagă  frumos  în…,  în  sertar  

și  nu  mergem  mai  departe  la  direcții.  Deci  noi  putem  să  o  punem  pe  ordinea  de  zi  de  

100  de  ori,  dar  dacă  n-are  acele  avize,  noi  nu  avem  voie  să  îl  supunem  votului  și  aici  

suntem  în  momentul  de  față.  Deci  proiectul  stă  de  o  lună  de  zile  în  sertarul  primarului  

Armand  și  de  asta  îl  întreb  pe  domnul  Păiuși.  Când  domnul  Păiuși  și  cum  ne  veți  ajuta  

ca  acel  proiect  să  iasă  din  sertar?  Eu  vă  spun,  este  fără  nicio  problemă.  Suntem  încă  în  

programul  de  lucru.  Este ora 1:44  Primarul  poate  acum  să  îl  scoată  de  pe  din  sertar,  să  îl  

dea la  Direcții.  Merge în  Primărie  frumos  în  jumătate  de  oră  este  aici  pe  masă  și  îl  putem  

vota.  Suntem  încă  în  ședință.  Putem  suplimenta  ședința.  Veniți  cu  el  astăzi  haideți  să-l  

votăm.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ca și...   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu:   Mergeți  acum  domnule  viceprimar  s-o  întrebați  pe 

doamna  primar?   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ca  și  multe  alte  proiecte  de  altfel  depuse  și  

de  un  an  de  zile.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Domnul  Varga  Paul,  doamna  

primar  sprijină  acest  proiect.  Acest  proiect  va  fi  pe  ordinea  de  zi,  da?   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Aduceți- l  acum  domnule  viceprimar,  e  foarte  ușor.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ceea  ce  auziți  aici...   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Proiectul  nu  este  greu,  direcția  de  specialitate  îl  știe  

tocmai  că  a  fost  implementat  și  anii  trecuți  sunt  sigur  că mai  mult  de  jumătate  de  oră  nu  

le-ar  lua.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da,  da,  da,  da.  Stimați  colegi  vă  rog  haideți  

să  trecem  la  punctul  numărul  4  de  pe  ordinea  de  zi,  să  și  votăm   între  timp.   

4. Proiect de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii Consiliului local  nr. 262  din  2018  privind  

implementarea  programului  Educație  Pentru  Viață  pentru  elevii  din  învățământul  

preuniversitar  de  stat  din  Sectorul  1.   
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog  vot.  Vot  și  se  pregătește  domnul  

Alexandru  Pânișoară,  dacă  este  în  sală  și  domnul  Dumitrescu,  vot  pe  proiectul  numărul  4.   

Domnul Alexandru Pânișoara: Vă  mulțumesc,  bună  ziua,  încep  prin  a  aduce  în  atenția  

Consiliului  Local  și  a  doamnei  primar  faptul  că  marți  a  avut  loc  o  acțiune  pe  care  am  

desfășurat-o  alături  de  domnul  prefect.  Am  achiziționat  80  de  cireși  japonezi,  pe  care  i-am  

plantat  cu  sprijinul  domnului  prefect  în  fața  Casei  Presei  Libere,  în  ideea  de  a  trage  un  

semnal  de  alarmă  față  de  autoritățile  din  București  pentru  plantarea  că  acum  este  perioada  

propice  plantarea  în  București  a  arborilor.  A  avea  multe  de  spus,  dar  se  pare  că  este  foarte  

aglomerat  astăzi  și  timpul  scurt.  Așa  că  o  să  punctez  doar,  aș  vrea  să  înțeleg  din  partea  

autorității  de  ce  nu  se  introduc  pe  ordinea  de  zi  PUD-uri  în  condițiile  în  care  săptămâna  

viitoare  pe  data  de  27  are  loc  termenul  de  suspendare  a  Planului  Urbanistic  General.  

Suspendarea  Planului  Urbanistic  General,  domnule  Păiuși,  pentru  că  aveți  atribuții  în  materie,  

vă  va  bloca  în emiterea…  în  a  emite  certificate  de  urbanism  în  scopul  construirii.  Asta  

înseamnă  că  aparatul  atât  la  nivelul  Sectorului  1,  cât  și  celelalte  Sectoare  și  Municipiul  

București,  cu  câteva  excepții,  nu  vor  mai  putea  emite  certificate  de  Urbanism  în  scopul  

construirii.  De  joi  pe  27  este  termen  la  Curtea  de  Apel  București  privind  suspendarea  

Planului  Urbanistic  General.  Dumneavoastră  întârziați  încă  din  iunie  să  aprobați  Planuri  

Urbanistice  de  Detaliu  pentru  că  dacă  se  suspendă  PUG-ul,  măcar  aceste  PUD-uri  pot  fi  

folosite  în  procedura  de  autorizare.  Și  din  păcate,  nu  am  văzut  nicio  inițiativă  din  partea  

Primăriei  Sectorului  1  de  a  face  ceva  în  sensul  ăsta.  Un  Plan  Urbanistic  Zonal  pentru  zona  

Promenada  Verde  și  multe  alte  proiecte  pe  care  le  promite.  Nu  a  inițiat  niciun  PUZ,  în  

condițiile  în  care  știm  că  durează  cel  puțin  2  ani  aprobarea  unuia  nu  avem  nici  până  astăzi  

domnule  Păiuși,  mie  mi-ați  prelungit  termenul  de  comunicare.  Colegului  meu  Alexandru  

Dumitrescu  i-ați  spus  că  sunt  niște  proceduri  în  revizuire,  să  le  menționăm  punctual.  Vă  

rog  să  ni  le  comunicați  pă  cele  care  sînt în  vigoare.  N-are  importanță  în  ce  stadiu  se  află  

cele  care  se  aplică   astăzi.  Înțeleg  că  la  CET  nu  va  mai  funcționa  pentru  că  nu  se  alocă  

fonduri.  La  Romprest  nu  s-au  plătit  facturile  și  am  acumulat  penalități  de  9000000  de  euro  

motiv  pentru  care  Romprest  va  asista  o  parte  din  activități.  Nu  înțeleg  de  ce  nu  se  plătesc.  

Că  bani  există.  Doamna  primar  ne-a  spus  că-s  200000000  de  lei  pe  care  vrea  să-i  împartă  

sub  formă  de  vouchere  de  1000  de  lei  bucata,  deci  nu  înțeleg  care  e  treaba,  cum  se  alocă  

banii  în  această  Primărie,  de  rămânem  fără  căldură  și  rămânem  cu  gunoi  în…  în  sector,  

dar  în  schimb  primim  vouchere  iar  direct  pe,  pe  proiectul  de  ordinea  de  zi  Termoficare  

de  la  Soare.  În  primul  rând,  se  vehiculează  că  USR,  PNL  și  PSD  se  împotrivesc.  Iată  că  

acest  proiect,  primul  care  se  supune  astăzi  aprobării,  nu  are  avizul  comisiei  de  administrație,  

pentru  că  doamna  Alina  Grigorescu  USR  nu  a  fost  prezentă.  Deci,  eu  nu  înțeleg  de  ce  

spune  că  doar  PNL  și  PSD  după  aceea,  nu  înțeleg  de  ce  trebuie  să  se  facă  un  studiu  de  

fezabilitate  de  doar  131000  de  lei  păi,  haideți  să  facem  un  calcul  rapid.  De  dimineață  m-

am  uitat.  Da,  un  bloc  de  4  etaje  în  sectorul  1  are  1500  de  metri  pătrați  suprafață  ori  5  

niveluri,  cu  tot  cu  parterul,  sunt  7500  de  metri  pătrați  numai  RLV-ul  este  jumătate  din  

această  sumă.  Adică  doar  să  măsurăm,  să  desenăm  planul.  Vorbim  de  investiții  în  

infrastructură  de  energie  electrică,  termoficare.  Păi,  numai  expertiza  tehnică  costă  2000  de  

euro  și  aia  doar  astea  acumulate,  care-s  la  prima  vedere,  depășesc  această  sumă.  Nu  înțeleg  

cum  se  poate  face  un  SF  cu  26  de  mii  de  euro,  păi  vrea  pe  atribuire  directă,  evident,  și  

vorbim  de  o  investiție  de  400000000  de  lei  înțeleg.  Deci,  iată  că  vom  avea,  evident,  un  

proiect  de  proastă  calitate,  atâta  timp  cât  baza  studiu  de  fezabilitate  este  de  proastă  calitate.  
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Și  apoi  în  proiectul  de  hotărâre  scrie  că  autoritatea  vrea  să  acopere  90  %  din  sumă.  Păi,  

îmi  pare  rău,  da  ordonanța  de  urgență  18/  2000  pe  care  o  invocă...  Da?  Nu  poate  autoritate  

mai  mult  de  30  %  să  finanțeze,  iar  ceilalți  minim  10  %  din  proiect  reiese  că  asociațiile  

de  proprietari  acoperă  10  %  și  autoritatea  30  %  păi  și  restul  de  60  %  din  valoare.  Unde  

sunt  banii  aceștia?  Nu  există  un  studiu  de  impact  asupra  ce  înseamnă  infrastructura  de  

termoficare,  pentru  că  astfel  de  investiții  înseamnă  debranșări.  Da?...  Înseamnă  și  mai  puțină  

plată  la  RADET,  implicit  ce  se  va  întâmpla  cu  restul  Bucureștiului,  că  RADETUL  dacă  

pierde,  da,  clienți  și  oricum  e  în  incapacitate  în  momentul  de  față  și  cu  atât  mai  mult  nu  

va  mai  încasa  o  parte  din  bani.  Ce  se  întâmplă cu  RADETUL?  Nu  există  un  studiu  de  

impact  asupra  acestui  lucru  și  nu  înțeleg  care  este  beneficiu  financiar  al  Primăriei  Sectorului  

1  pentru  o  investiție  în  acest  domeniu  care  vizează  strict  privații  și  cheltuielile  lunare  cu  

căldura  și  cu  energia  electrică.  Mulțumesc.   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Mulțumim  imediat  să  anunț  rezultatul  votului.  

26  de  voturi  pentru  proiectul  numărul  4  a  fost  aprobat.  Domnul  Ciungu.   

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -- 26 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

Domnul Daniel Constantin Ciungu: Mulțumesc  frumos,  doamna  președinte.  Eu  va  trebui  să  

intru  online  și  de  asta  v-aș  ruga  să-mi  permiteți  să  ating  câteva  teme.  Primul  rând,  felicitări  

domnului  Pânișoară  pentru  plantarea  de  de  cireși  japonezi  în  același  spațiu.  Și  noi  am  

plantat  în  primăvară  100  de  stejari.  Suntem  curioși  cum  a  avut  ADP  grijă  de  ei,  pentru  

că  știu  că  ați  făcut  un  acord.  Înțeleg  ca  să  aibă  grijă  și  de  acești  cireși.  Sper  să  aibă  grijă  

de  ei,  pentru  că  ar  fi  într-adevăr  o  zonă  frumoasă  să  treci  prin  prin  astfel  de  cireși  

japonezi.  Mergem  mai  departe  pentru  că  sunt  iarăși  directori.  Aici  vorbim  de  rectificare  

bugetară  și  de  buget.  Aș  vrea  să  să  atrag  atenția  că  Primăria  Sectorului  1,  ca  administrator  

al  clădirilor,  fie  că  vorbim  de  școli  sau  ce  bani  mai  dăm  la  spitale,  Primăria,  adică  

Executivul  trebuie  să  ocupe  de  treaba  asta.  Consiliul  Local  s-a  asigurat  că  sunt  140000000  

de  lei  la  investiții  pentru  școli  anul  acesta  de  la  începutul  anului  de  la  începutul  bugetului  

până  astăzi  din  păcate,  primarul  Armand  a  cheltuit  doar  10000000  de  lei  pentru  școlile  din  

Sectorul  1  În  plus,  grupul  PNL  a  propus  amendament  la  ultima  rectificare  bugetară  din  

vară  de  peste  50000000  de  lei  în  plus  la  investiții  pentru  școli.  Armand  și  USR  nu  au  

dorit  acest  lucru,  nu  au  votat  acel  amendament,  nu  a  trecut,  iar  respectivii  bani  au  fost  

luați  de  un  amendament  propus  de  către  Armand  și  votat  de  către  Consiliu  Local,  nu  de  

către  PNL,  bani  care  s-au  dus  la  spații  verzi,  la  panseluțe.  Astăzi  rectificarea  bugetară,  

primaru  vrea  să  facă  aproximativ  același  lucru,  adică  să  ia  banii  de  la  școli,  din  punctul  

nostru  de  vedere,  și  să  îi  ducă  tot  la  panseluțe,  la  spații  verzi,  la  firmele  dumneaei  de  

casă,  dacă  e  să  le  denumim  așa,  în  dulcele  stil  politruc  românesc  în  sine.  Noi  am  mai  

spus  și  o  spunem.  Înțeleg  că  și  ceilalți  colegi  din  Consiliu  Local  au  spus  foarte  clar  

bugetul  și  rectificările  pe  școli,  pe  funcționare…  a  preluat  TVA-ul,  de  exemplu,  de  la  stat.  

Lucrurile  acesta  trebuie  separate  de  orice  alte,  cum  să  le  numim  scheme  de  circ.  Cum  

bine  ați  spus  colegul  meu  Dan  Podaru,  legat  de  ADP  sau  de  orice  alt  lucru,  să  fie  separate  

și  vom  vota  clar  bugetul  pentru  școli  în  acel  moment.  Legat  de  da,  legat  de  vizita  doamnei  

primar,  nu  știu  la  Strasburg,  la  Bruxelles,  n-am  înțeles  exact.  S-a  dus  la  la  câțiva  

europarlamentari  și  un  comisar  Renew,  deci  din  partidu,  partidul  dânsei…  o  secundă…  E  



36/ 
 

important,  e  important  să  auzim  cu  toții.  Dânsa  s-a  dus  și s-a  plans, să  înțelegem,  acolo  de  

de  Consiliu  Local,  eu  sunt  curios,  iarăși  pun  aceeași  întrebare.  Sunt curios  dacă  doamna  

comisar  european  pe  energie,  din  partidul  din  Estonia sau  din  Renew,  dacă  dânsa  ar  fi  știut  

că  acest  primar  vrea  să  cheltuiască  400000000  de  lei  fără  studiu  de  fezabilitate  în  spate,  

ar  fi  votat.  Însa  fiind  aici  în  locul  nostru,  bineînțeles  că  n-ar  fi  votat  așa  ceva  Dânsa,  de  

altfel,  program  european  l-a  făcut  cu  niște  studii  de  impact  reale  pe  la  nivel  european  și  

așa  mai  departe,  adică  cu  date  clare  în  spate. Mai  mult,  așteptăm,  conform  legii,  un  raport  

din  partea  primarului  să  ne  spună  foarte  clar  ce  a  făcut  acolo,  cu  cine  s-a  dus,  câți  bani  

a  cheltuit.  Este  obligată  de  codul  administrativ  să  facă  acest  lucru,  nu  doar  să  ne  spună  

pe  Facebook,  așteptăm,  cred  cu  toții  cu  interes  acest  aspect,  dar  eu  aș  dori  să  o  informez  

pe  doamna  primar,  știu  acum  fac  un  pic  de  nu  știu,  competiție  internă  la  USR-PLUS,  

reper…  Îi  mixăm  pe  toți  împreună.  Eu  cred  că  doamna  primar,  având  în  vedere  că  domnul  

euro-parlamentar  Pâslaru  este  în  top  5  alături  de  domnul  Bușoi  de  la  de  la  noi,  cei  mai  

activi  europarlamentari  și  europeni,  eu  cred  că  dânsul  s-a  dus, s-a  întâlnit  cu  mulți  politicieni,  

inclusiv  comisari.  Probabil  a  povestit  de  autobuzele  electorale  ale  doamnei  Armand,  că  

dânsu  tot  a  fost  într-o  cursă  cu  dânsul.  Deci  nu  știu  ce,  ce?  Cum  s-o  numim?  Cât  de  

crezută  poate  să  fie  doamna  Armand  la  Bruxelles,  s-au  la  Strasburg  în  momentul  de  față.  

Eu  cred  că  dânsa  doar  își  face  niște  lucruri  de  imagine  și  a  cheltuit  banii  publici  degeaba,  

la  fel  cum  a  făcut-o  domnul  Bobonete  primarul  degeaba  pe  termoficare.  Noi  am  mai  

discutat  acest  aspect.  E  vorba  de  a  arunca  foarte  mulți  bani  publici  în  ceva  ce  nu  știm.  

N-avem  studiu  de  impact,  n-avem  studiu  de  fezabilitate,   nu  știm  cum  ne  legăm  la  partea  

de  curent  electric,  nu  știm  cum  ne  legăm.  La  partea  de  termoficare  a  blocurilor  în  sine,  

la  partea  de  termoficare  a  termoenergetica,  habar  n-avem.  Da,  vrem  să  aruncăm  cu  bani  

în  treaba  asta.  De  asta  și  noi  am  propus  acea  idee  a  unui  proiect  pilot  și  asta  cred  că  

este  interesant  de  de  făcut  și  de  observat.  Să  n-aruncăm  toți  banii  pe  fereastră,  să  vedem  

mai  întâi  dacă  chiar  reușim  într-un  fel  sau  altu,  să  avem  o  eficiență  mai  mare și  din  punct  

de  vedere  al  banilor.  Un  astfel  de  proiect  versus  a  repara,  a  pune  în  funcțiune  la  CET  

Grivița  această  nouă  turbină  și  a  ne  asigura  că  ceea  ce  se  numește  la  nivel  european  

despre...  este  funcțional.  Despre  cheating  deci  ce?  Încălzirea  centralizată  pe  care  o  avem  

în  București  este  din  punct  de  vedere  tehnic  cea  mai  eficientă  măsură  per  capital,   cost  

per  capital,  punct  în  ori  orice  loc  din  această  de  pe  această  planetă.  Domnule  Păiuși  da,  

despre  chiting,  hai  să  facem  aia  să  funcționeze.  Am  văzut  că  domnul  Nicușor  Dan  investește  

în  asta,  am  văzut  că  domnul  Nicușor  Dan  promite  și  pentru  aviație un  nou  punct  termic.  

Ține  de  dânsul.  Aș  îndrăzni  să  cred  că  va  reuși  să  facă  un  pic  mai  mult  decât  generatoarele  

acelea  pe  motorină  care  poluau  în  aviație  ale  doamnei  primar.  Repet,  și  acolo  că  s-a  tot  

lăudat,  am  văzut  iarăși  și  o  închid.  Cu  asta,  mă  scuzați  că  am  vorbit  un  pic  mai  mult.  Se  

lăuda  aici,  în  fața  asociațiilor  și  în  fața  presei,  la  acea  conferință  de  presă  a  Primăriei  

USR,  ca  adusese  deputați  USR,  s-a  lăudat  că  programul  a  fost  funcțional,  că  s-a  rezolvat,  

că  a  fost  căldură  în  aviație  și  apă  caldă  de  vorbim  de  noaptea  în  minții.  Deci,  

Termoenergetica  mi-a  răspuns  în  scris.  Au  fost  fix  10  zile  funcționale  acele  turbine,  acele  

motoare  pe  motorină  în  acele  3  puncte  termice  mici  de  10  zile  din  întreaga  iarnă,  iar  

cetățenii,  toți  cei  cu  care  am  discutat  și  care  ne  pot  confirma,  bineînțeles,  n-au  simțit  în  

niciun  fel  un  plus  la  căldură  sau  apă  caldă.  Deci  n-a  rezolvat  nimic  primarul  Armand.  

Primarul  degeaba  își  menține  titulatura.   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Mulțumesc.   



37/ 
 

Domnul Daniel Constantin Giungu: Mulțumesc,  mulțumesc  frumos.   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Mulțumesc,  domnul…  domnule  Alexandru  

Dumitrescu,  vă  rog  să  intrați  la  microfon.  Urmează  proiectul  numărul  5  e  și  domnul  Păiuși  

înscris,  pe  ordinea  de  zi.  Într-adevăr,  domnule  Ciungu,  ce  ați  relatat  dumneavoastră  mai  

devreme,  dar  noi  suntem  oameni  simpli,  suntem  vecini  de  sector  cu  ceilalți  cetățeni  ai  

sectorului  1.  Și  noi  vedem  realitatea.  Căldură  în  casă,  oamenii  din  Aviației  nu  au  decât  

cei  care  și-au  pus  boilere  și  au  pus  centrale.  Între  timp,  oamenii  au  început  să  se  

gospodărească  singuri.  Nu  stăm  să  ascultăm  minciunile  doamnei  Armand  pe  care  le  debitează  

pe  Facebook  și  în  presa  acreditată.  Vă  rog,  domnul  Păiuși  și  domnul  Dumitrescu.   

Păiuși Oliver-Leon: Vă mulțumesc, o  să  fiu  foarte  scurt,  domnul  consilier  Ciungu,  așa  cum  

ați  spus  și  ați  afirmat  nu  înțelegeți  nimic.  

Domnul Daniel Constantin Ciungu:  E  bine  că  nu  înțelegeți  nimic.  Faceți o  favoare.  Intrați  

mai  repede  în  online.   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Domnul  Dumitrescu.   

Domnul Alexandru Dumitrescu: Pe  scurt,  doamna,  mulțumesc  frumos.   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Scurt  domnule,  vă  rog  avem  aici  învitați.   

Domnul Daniel Constantin Ciungu: Domnule  Păiuși,  dragi  colegi  de  la  USR,  doamna  

primar,  ați  fost  aleși,  eu  am  votat-o  pe  doamna  Armand.  Ați  fost  aleși  în  această  funcție?  

Eu  am  făcut  campanie  doamnei  Armand,  apropo,  probabil  mai  mult  decât  dumneavoastră,  

pentru  că  noi  eram  pe  stradă  în  2020  USR-ul  nu  prea  exista  pe  stradă.  Am  fost  complet  

dezamăgiți,  complet  dezamăgiți  de  acest  primar,  complet  dezamăgiți  de  administrația  dânsei  

și  de  oamenii  pe  care  i-a  adus  în  această  administrație  majoritatea  din  USR,  fie  că  erau  

pictori  sau  orice  altfel  de  presupuși  jurnaliști  care  s-au  făcut  de  râs  în  propria  tagmă  înainte  

de  a  veni  în  primărie.  Dumneavoastră,  USR  PLUS  Sectorul  1  ați  fost  cuceriți  din  interior  

de  de  această  doamnă  și  echipa  din  jurul  dânsei.  Știm  cu  toții  că  dumneavoastră  nu  mai  

aveți  niciun  fel  de  putere  în  acel  partid,  în  acea filială.  Sunteți  în  plus  pentru  dânsa  și  

doar  veniți  aici  să  ridicați  mânuța  când  vă  spune.  Până  una,  alta,  să  știți  că  ceea  ce  

comunică  Partidul  Național  Liberal  și  vă  invit  să  citiți  cartea  neagră  administrație  armand  

o  găsiți  și  pe  site-ul  nostru  și  în  toată  presa.  Ceea  ce  comunică  Partidu  Național  Liberal  

vine  tot  timpul  cu  documente  cu  acte  clare  în  spate.  Nu  sunt  doar  declarații  de  Facebook  

false  și  mincinoase,  precum  face  primarul  Armand,  mulțumesc  frumos.   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Mulțumesc.  Domnul  Dumitrescu…   în  timp  

ce  în  timpul  da,  o  să  trecem  la  votul  pe  proiectul  numărul  5  vă  rog.  Domnule  Dumitrescu,  

o  clipă,  o  clipă,  vă  rog  apăsați  acum  pe  microfon  gata,  da,  mai  apăsați  o  dată.   

Domnule Alexandru Dumitrescu: Sărut  mâna  bună  ziua,  domnule  Păiuși  și  ăsta  e  abonat.  

Adică  eu.  Așa  ați  avut  o  remarcă  la  adresa  colegului  meu  sau  antevorbitorului  meu,  

Alexandru  Pânișoară.  Și  ăsta  e  avocat,  e  și  avocat  și  abonat.  Nu  suntem  abonați,  domnule  

Păiuși,  suntem  cetățeni,  suntem  cetățeni  oarecum  îngrijorați  și  responsabili  care  vin  să  își  

spună  oful  și  să  reclame  niște  nereguli  în  activitatea  dumneavoastră.  Așa  că  nu  e  cazul  să  

ne  desconsiderați.  Și  ăsta  și  ăsta  și  așa  ne  manifestăm,  ne  ne  manifestăm  drepturile  civice,  
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că  până  la  urmă  somnul  națiunii  naște  monștri,  dar  în  cazul  Sectorului  1  naște  incompetenți  

și  incompatibili.  Mă  numesc  Alexandru  Dumitrescu  pentru  cei  care  nu  mă  cunosc  și  am  

luat  decizia  de  a  mă  prezenta  aproape  la  fiecare  ședință  sau  în  dorință  a  mea  este  să  

particip  la  fiecare  ședință  asta  a  consiliul  a  Consiliului  Local  Sector  1,  tocmai  pentru  a  

încerca  să  indic  sau  să  luminez  asupra  unor  aspecte  și  nereguli  pe  care  le  observ  în  

activitatea  actualei  administrații.  Mă  prezint  nu  ca  avocat,  nici  ca  abonat,  nici  ca  ăsta.  Mă  

prezint  ca  poteraș  cetățenesc.  De  ce?  Fiindcă  în  cadrul  asociației  n-am,  dar  vreau  pe  care  

o  urmează  să  o  înființăm.  Vom  lansa  un  program  potera  cetățenească,  prin  care  dăm  

posibilitatea  cetățenilor  să  vină  și  să  hăituiască  membrii  administrațiilor  publice  cu  privire  

la  neregulile,  neregulile  acestora  în  activitatea  dumnealor.  Astăzi  am  venit  să  vă  vorbesc  

despre  domnul  Tudor Roșca,  administrator  public  la  Sectorul  1,  numit  în  mod  nelegal,  fără  

concurs.  Acum Înalta  Curte  de  Casație  și  Justiție,  într-o  decizie  celebră  pronunțată  în  care  

a  clarificat  cum  trebuie  să  privim  actele  administrative  individuale  și  normative  pe  care  

actuala  administrație  le  privește  cu  oarecare  deficiență,  a  încurajat  pe  cei  care  îndrăznesc  

să  lectureze  acest  text  normativ  al  deciziei  Înaltei  Curți  să  nu  mai  decupeze  din  lege,  adică  

interpretările  să  nu  mai  fie  făcute  de  cupat  sau  fracționat  din  actele  normative,  ci  ele  să  

fie  interpretate  astfel  cum  prevede  regula  sistema  sistematic  în  integralitatea  actului  normativ.  

În  primul  rând,  acum,  domnul  Roșca  a  fost  numit  de  doamna  primar  prin  dispoziție  pe  

care  am  căutat-o,  sincer,  pe  pagina  de  internet  a  instituției,  dar  nu  am  reușit  să  o  găsesc.  

Am  cerut-o  pe  544  ca  un  cetățean  responsabil,  care  mă  aflu  și  poteraș  cetățenesc  în  același  

timp  și  nu  am  primit  nimic.  Am  încercați  să  găsesc  atunci  vreun  anunț  de  concurs  cu  

privire  la  ocuparea  funcției  de  administrator  public?  De  unde  să  des  să  deslușesc  oare  ce  

elemente  de  regularitate  sau  legalitate  în  acest  demers?  Denumirea  domnului  Roșca  în  

această  funcție  foarte  importantă.  Nu  am  reușit  să  găsesc  niciun  anunț  care  să  anunțe  sau  

să  indice  vreun...   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Domnul Roșca vine  astăzi  la  ședință?  Da,  l-a  

chemat  domnul  Tudose,  mă  iertați.  Domnul  Dumitrescu  o  clipă, e?  L-a  chemat  domnul  

Tudose  la  începutul  ședinței,  unde  este  domnul  city  Manager.   

Domnul Alexandru Dumitrescu: O  fi  la  asociația  probabil… 

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Aș fi  vrut  să  fie  de  față.   

Domnul Alexandru Dumitrescu: În  care  e  membru.  Așa  deci,  revenind  la  domnul  

administrator  public,  nu  am  reușit  să  găsesc  absolut  niciun  fel  de  document  care  ar  putea  

să  indice  vreun  ceva  că  a  fost  numit.  Ce  apare  doar  dumnealui  cu  această  titulatură  pe  

pagina  de  internet  a  primăriei.  Bun,  acum  ce  aș  vrea  eu  să  indic  onoratei  adunării  de aici  

și  respectabililor  cetățeni  și  participanți  la  această  ședință?  În  codul  administrativ  numirea  

administratorului  public  se  face  în  temeiul  articolului  244  care  spune  și  nu  inventez  texte  

de  lege  sau  normative  cum  se  uzează  sau  uzitează  în  cadrul  administrației  actuale.  La  

articolul  244  se  vorbește  despre  atribuțiile,  numirea  și  eliberarea  din  funcția  administratorului  

public  nu  se  face  niciun  fel  de  referire  la  ocuparea  acestei  funcții  care  este  obligatoriu  de  

înființat  prin  decizia  prin  dispoziția  primarului.  Deci  primarul  înființează  funcția  și  articolul  

244  ne  spune  cum  se  numește  și  cum  se  eliberează  și  care  sunt  atribuțiile  prin  dispoziția  

primarului.  Ca  la  carte.  Bun,  cu  contract  de  management,  atenție  să  încheie  contract  de  

management.  Dacă  avem  curiozitatea  pă  care  observ  că  actuala  administrație  nu  are,  să  
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mergem  200  de  articole  mai  jos  în  cod.  Același  cod,  în  același  act  normativ,  la  articolul  

538  spune  că  dispozițiile  prezentului  titlu,  care  se  referă  la  personalul  contractual,  se  aplică  

și  persoanelor  care  au  încheiat  contract  de  management.  Deci  cei  care  încheie  contract  de  

management  cu  primăria  sau  cu  primarul  sunt  asimilați  personalului  contractual  din  

autoritățile  publice.  Bun,  dacă  mergem  câteva  zeci  de  articole  de  data  aceasta  mai  jos  

găsim  următoarea  regulă  generală  stabilită  de  codul  administrativ,  la  care  am  să  vă  spun  

că  există  doar  o  singură  excepție  expres  prevăzută,  dar  dacă  ne  reîntoarcem  la  regula  

respectivă,  spune  în  felul  următor  încadrarea  și  promovarea  personalului  contractual,  astfel  

cum  este  și  domnul  Roșca  Tudor.  La  alineatul  7  al  articolului  554  spune: ocuparea  unui  

post  vacant  sau  temporar  vacant se  face  prin  concurs  sau  examen,  pe  baza  regulamentului-

cadru.  Deci,  atenție,  ocuparea  funcției  de  administrator  public  în  sectorul  1  se  face  numai  

prin  concurs,  așa.  Singura  excepție  de  la  această  regulă  este  cea care privește  angajații  în  

cabinetele  demnitarilor,  care  sunt  sunt  exceptați  de  la  regula  concursului  și  sunt  numiți  

directori.  Bun,  acum,  o  altă  neregulă  pe  care  am  observat-o  din  ce  am  putut  consulta  

online  despre  domnul  Tudor  Roșca  nu  pot  să-l  numesc  administrator  public,  că  nu-l  consider  

legal  ca  ocupant  legal  al  acestei  poziții.  O  altă  neregulă  pe  care  am  observat-o  este  faptul  

că  dumnealui  nu  a  menționat  în  declarația  de  interese  pe  care  o  are,  depusă  deja  de  peste  

un  an  de  câteva  ori,  că  este  membru  al  Asociației  Aero,  o  asociație  celebră  în  contextul  

metropolitan  al  Capitalei,  care  se  preocupă  de  tot  ce  înseamnă  energie  verde,  termoficare  

de  la  soare.  Și  tot  așa.  Și  tot  așa.  Acum,  în  speranța  că  doamna  primar,  sărut  mâna,  

doamna  primar,  sunt  convins  că  mă  urmăriți,  în  speranța  că  nu  am  fost  plictisitor  și  mult  

prea  tehnic  cu  ceea  ce  v-am  ce  v-am  prezentat  în  susținerea  nelegalității  ocupării  în  acest  

moment  a  postului  de  administrator  public  de  către  domnul  Roșca  Tudor,  nu  pot  decât  să  

conchid  că  numirea  sa  nelegală,  fără  concurs  și  omisiunile  pe  care  dumnealui  le  are  în  

declarațiile  de  interese  nu  sunt  decât  un  indicator  important  cu  privire  la  probitatea  acestei  

persoane,  a  domnului  Roșca  Tudor,  care  ocupă  funcția  de  administrator  public.  Așa  să  ne  

ajute  Dumnezeu  și  Măicuța. 

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Domnului  și  toți  sfinții,  domnul  Alexandru  

mulțumesc  frumos  pentru  că  o  să  vă  uimesc  acum,  dar  eu  o  să  dau  totul  la  presă,  pe  

toate  rețelele.  Am  solicitat  în  ședința  trecută  contractul  de  mandat  al  domnului  City  

Manager.  Deocamdată  are  această  funcție  CV-ul  pe  care  niciodată  nu  l-a  publicat  pe  site-

ul  instituției.  Deci  transparență  zero  în  privința  numirii  acestui  domn.  Nu  știm  cine  este,  

dar  vin  aici  cu  diverse  proiecte,  le  expune  așa,  habar,  na,  are  de  ce  se  întâmplă  în  sectorul  

ăsta.  Deci  se  înțeleg  că  dumneavoastră  consilier  local  și  eu  i-am  solicitat.  Solici  CV-ul.  Și  

contractul  de  mandat  și  surpriză,  stați  să  vedeți,  vă  citesc  din  adresa  de  la  Direcția  Resurse  

umane.  Vă  rog  o  clipă  o  sigur.  Deci  am  solicitat  contractul  de  mandat  și  îmi  răspund  așa,  

ținând  seama  de  prevederile  articolului  12  aliniatul  1  din  legea  544  și  fiți  atenți,  se  

exceptează  că  nu  mi-au  dat  contractul.  Se  exceptează  de  la  accesul  liber  al  cetățenilor  

următoarele  informații  informații  din  domeniul  apărării  naționale,  siguranței  și  ordinei  

publice.  Dacă  fac  parte  din  categoriile  informațiilor  clasificate.  Cine  știe,  clasificate  cum.   

Domnul Alexandru Dumitrescu: Nu  știm  cum,  nu  știe  nimeni, am înțeles  Pro-fondator  la  

Aero,  poate  sunt  clasificate.   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Ia  uitați.   
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Domnul Alexandru Dumitrescu: Haideți  să  fac  o  remarcă  aici  dacă  aș  putea  să  fac  tot,  

dacă  tot  m-a  stârnit,  dacă  aș  putea  să  fac  o mică  recomandare  actualei  administrații  în  ceea  

ce  privește  tratamentul  solicitărilor pe 544  stimați  domni,  vă  indic  articolul  22  indice  1  din  

normele  de  aplicare  ale  legii  54 4  care  vă  obligă  să  comunicați  documentul  cu  anonimizarea  

informațiilor  care  s-ar  încadra  la  articolul  12  deci  răspunsuri,  incredibil.   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Adică  ei  se  prevalează,  îmi  dau  mie  că  sunt  

informații  clasificate,  astea  sunt  informații  publice,  trebuiau  să  apară  pe  site.   

Domnul Alexandru Dumitrescu: Dacă-mi  dați  voie  să-l  dau  mai  așa,  ca  să-l  văd  și  pe  

domnul  Păiuși,  care  mi-a  promis  că  îmi  trimiteți  CV-ul  Domnul  nu  ne-a dat  nici  lista  

administratorilor  de  proiect.  Domnul  Păiuși.  Cum  să-mi  trimiteți  lista  aia?  Domnul  

viceprimar  cum  să  trimiteți  răspunsul  ăla?  Nu  se  poate  așa  să  nu  dați  ce  v-am  cerut?  V-

am  cerut  să-mi  dați  procedurile  operaționale  și  de  sistem.  Cum  să-mi  răspundeți?  Ăla  e  

răspuns  nejustificat.  Expresia  exprimată  am  să  fac-o,  stați  că-mi  aduc  aminte  cum  îi  spune  

o  reclamație  administrativă.  Am  impresia  pe  544  după  care  am  să  vă  dau  în  judecată  și  

am  să  câștig.  Am  mai  câștigat  și  în  alte  cazuri,  dar  nu  să  poate  să  fiți  atât  de  galant  și  

în  același  timp  să-mi  dați  un  scuipat  atât  de  mare  în  față.  Nu  v-am  cerut  marea  cu  sare,  

v-am  cerut  să  îmi  dați  procedurile  operaționale  și  de  sistem  din  SCIM.  Astea  sunt  în  

legătură  cu  activitatea  administrației  publice  din  care  dumneavoastră,  cu  onor,  faceți  parte  

și  pe  care  ar  trebui  cetățenii  să  le  știe,  să  le  cunoască,  ca  să  știe  la  ce  să  se  aștepte.  Sau  

poate  eu  nu  știu  cum  acționați.  Da,  ca  președinte  al  comisiei  de  monitorizare  ar  trebui  să  

vă  implicați  un  pic  mai  mult,  dacă  îmi  permiteți.  Vă  mulțumesc  tare  mult.  Revin  cu  

aceeași  urare  așa  să  ne  ajute  Dumnezeu  și  Măicuța  Domnului.   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Vă  mulțumesc.  Deci  informații  clasificate,  de  

aia  nu-i  nimic  pe  site.  Domnule Oianu,  vă  rog  trebuie  să  anunț,  mă  iertați,  anunț  și  

rezultatul  votului.  Am  oprit  deja  votul.  Rezultatul  votului,  24  de  voturi  pentru  proiectul  

numărul  5  a  fost  aprobat.  Domnul  Oianu.   

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -- 24 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

Domnul Oianu Adrian-Viorel: Domnul,  domnul,  domnul  Dumitrescu.  Acum  dumneavoastră  

mă  puneți  într-o  situație  să  îmi  schimb  declarația  de  mai  devreme,  când  am  zis  că  doamna  

primar  servește  doar  interesul  partidului  USR  și  deloc  interesul  interesul  cetățeanului.  Acum,  

după  ce  v-am  ascultat  mi-am  dat  seama  că  nici  măcar  se  nu  servește  interesul  partidului  

USR,  partidului  dânsei  servește  interesul  personal,  mai  mult  sau  mai  puțin.  Pentru  că  aici  

avem  de-a  face  cu  o  situație  în  care  toți  acești  oameni,  inclusiv  de  la  departament  de  

comunicare,  de  la  ăsta  city  manager,  toată  lumea  o  servesc  pe  doamna  primar  direct,  direct  

și  personal.  Și  cred  că  domnul  Drulă,  domnul  Voiculescu,  domnii  ăștia  de  la  USR  nu  pot  

să  îi  impună  nimic  doamnei  primar.  Doamna  primar  este  singură  pe  plantație  și  execută  

cum  se  numesc  ăștia  care  muncesc  pe  plantație,  nu  vreau  să  zic  așa  ceva.  Dar  singurii  

bebeluși,  albi,  exact  singurii  bebeluși  pe… singurii  ceilalți  bebeluși,  alt  tip  de  bebeluși.  Vă  

mulțumesc  tare  mult  da,  mulțumesc  acum  ca  să  lămurim  ceva  și  cu  domnii  din  consiliu  

și  săracii colegii  noștri...   
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Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Un  pic  de  liniște,  vă  rog  ce  s-a  întâmplat?  

Păi  cine  face  șoc  că  n-am  auzit  pe  nimeni,  ci  nu…   

Domnul Oianu Adrian-Viorel: Consilier  și eu, și  eu,  stați  puțin,  stați  lăsați  că  se  potolesc.  

Nu,  nu,  nu,  vă  rog  spune-ți,  permiteți-mi  să  mă  retrag, au  primit  pe  telefon,  știi,  au  primit  

pe  telefon,  zice-ți  ceva  acum  știi  la  buton  în  sfârșit  acum  ca  să  continuăm  discuția.  Atâta  

timp  cât,  atâta  timp  cât  această  administrație,  în  frunte  cu  această  doamnă  Clotilde  Armand  

și  cu  acest  domn  viceprimar  nu  au  niciun  pic  de  respect  pentru  consilierii  locali  și  pentru  

cetățenii  acestui  sector,  nu  pot  pretinde  la  rândul  lor  să  fie  tratați  cu  respect.  Respectul  

din  partea  cetățenilor  și  a  consilierilor  în  acest  sector  este  0  se  întoarce  înapoi,  la  fel  cum  

dumneavoastră  la  dat.  Așa  că  domnul  viceprimar,  dumneavoastră  nu  înțelegeți  nimic  și  știți,  

când  o  să  vă  dați  seama  că  n-ați  înțeles  nimic  în  2024  când  o  să  zboare  elicopterul,  atunci  

o  să  vă  dați  seama  că  n-ați  înțeles  nimic  și  cineva  v-a  păcălit  efectiv.  În  rest,  vorbe  în  

vânt,  vorbe  în  vânt.  Aveți  aceeași  placă  de  2  ani  de  zile  în  care  încercați  să  ne  discreditați.  

Dovada  este  în  sector  arată  mizerabil,  distrus,  oribil.  N-ați  reușit  să  duceți  la  bun  sfârșit  

nimic  și  pe  care  veniți  aici  cu  tupeu  și  spuneți  că  noi  nu  înțelegem  ce  se  întâmplă  lă  

oribil  să  vă  fie  rușine.   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Mulțumesc  o  să  dau  imediat  drumul  la  vot.  

Proiect  pe  proiectul  numărul  6  da,  e  incredibil  ca  Primăria  Sectorului  1  să  vină  cu  un  

asemenea  răspuns  pentru  un  consilier  local,  nu  mai  zic  un  simplu  cetățean,  vă  dați  seama,  

care  mai  și  cunoaște  legea.  Am  solicitat  de  asemeni  și  chiar  insist  ca  până  la  finalul  

ședinței  de  astăzi  doamna  Secretar  să  ne  aducă  contractul  de  management  al  domnului  

Tudor  Roșca,  care  se  recomandă  ca  fiind  Tudor Roșca  și  cele...  Am  solicitat  de  asemenea  

și  cine  sunt,  lista  cu  managerii  de  proiecte  pe  cele  5  proiecte  de  fonduri  europene  și  

indemnizațiile  pe  care  le  primesc.  Tot  în  cadrul  ședinței  de  astăzi  poate  ni  le  și  aduc,  să  

le  prezentăm  tuturor  consilierilor  locali,  nu  numai  mie,  să  fie  transparență  totală  proiectul  

numărul  6  activez  acum  votul,   

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  numărului  și  cuantumului  burselor  de  performanță,  

de  merit,  de  ajutor  social  pentru  elevii  de  la  învățământul  de  stat  din  sectorul  1   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Dar  avem  și  un  amendament.  Sunt  de  fapt  5  

articole.  Haideți  să  le  iau  în  ordine.  Amendamentul  numărul  1  și  în  acest  timp,  dacă  și  

doamnele  și  domnii  directori  din  sală  vor  să  invit  la  microfon,  dacă  vor  să  vorbească,  tot  

vorbim  de  burse,  da.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Mulțumesc  frumos,  legat  de  proiectul  

burselor,  avem  un  amendament  comun  al  grupurilor  PNL-PSD  cu  privire  la  majorarea  

cuantumului  burselor  și  o  să-i  dau  citire.  Articolul  2  se  modifică  și  va  avea  următorul  

cuprins  se  aprobă  cuantumul  burselor  de  performanță  pentru  anul  școlar  2022-   2023  după  

cum  urmează  bursă  de  performanță  pentru  elevii  care  au  obținut  rezultate  la  etapele  

naționale  organizate  de  Ministerul  Educației  locul  întâi  2000  de  lei,  locul  2  1500 lei,  locul  

3  1000  de  lei,  burse  de  performanță  pentru  elevii  care  s-au  calificat  în  loturile  de  pregătire  

organizate  de  Ministerul  Educației  pentru  competițiile  internaționale,  în  cuantum  de  1500  

de  lei  pe  lună,  burse  de  performanță  pentru  elevii  care  au  obținut  locurile  1,  2-3  la  

etapele  naționale  ale  competițiilor,  concursurilor  cultural-artistice,  cu  caracter  sportiv  sau  
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cu  caracter  tehnico-științific  la  nivel  educațional,  organizate  de  Ministerul  Educației  locul  

întâi  2000  de  lei  pe  lună  locul  2  1000 lei,  500  locul  3,  1000  de  lei  burse  de  performanță  

pentru  elevii  care  au  obținut  locurile  1-2-3  la  competițiile  sportive  internaționale  la  care  

participă  loturile  naționale  ale  României  locul  1  3000  de  lei,  locul  2  2000,  locul  3  1000  

de  lei  pe  lună.  Acesta  este  primul  amendament.   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Mulțumesc,  vot  pe  amendamentul  numărul  1  

bursele  de  performanță.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Nu au  fost  formulate  în  timpul  

ședinței...   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Păi  noi  am  mai  depus  acest  proiect.  Grupul  

consilierilor  locali  PSD  și  PNL,  doamna  Armand,  la  tot  lucrat  de  vreo  2  ori,  proiectul  ba 

l-a  micșorat,  ba  a  mai  adăugat  un  pic  și  revenim  la  proiectul  numărul… proiectul  nostru  

depus  din  luna  august  pentru  majorarea  burselor  elevilor  de  la  învățământul  de  stat  din  

sectorul  1  da,  doamna  Secretar.   

Ionescu Lavinia - Secretar General Sector 1: Dacă-mi  permiteți  așa  în  legătură  cu  formularea  

acestor  amendamente  în  cadrul  ședințelor  de  consiliu.  Codul  administrativ  permite  și  practica  

acestor  2  ani  în  cadrul  consiliului,  permite  depunerea  de  amendamente  și  citirea  în  cadrul  

consiliului.  Este  adevărat  că  ele  nu  au  mai  urmat  procedura  avizării,  nefiind  depuse  până  

la  începerea  ședinței,  astfel  să  intre  în  procedura  de  verificare  a  legalității  de  către  

compartimente,  iar  ulterior  adoptării  hotărârii  a  amendamentului  și  implicit  a  hotărârii  cu  

aceste  amendamente  aprobate  s-au  făcut  astfel  de  observații  pe  amendamente  și  a  fost  

sesizat  prefectul.  Dacă  după  adoptare  am  sesizat  anumite  aspecte  de  nelegalitate  în  marea  

majoritate  a  cazului  a  cazurilor  atunci  când  a  fost  când  ceea  ce  am  susținut  din  punct  de  

vedere  al  legalității,  ulterior  adoptării  hotărârilor  au  fost  reținute  ca  le  ca  elemente  de  

nelegalitate  de  către  instituția  prefectului,  s-a  făcut  procedură  prealabilă,  așa  cum  bine  știți  

și  au  fost  comunicate  aceste  proceduri  către  dumneavoastră.  Deci  codul  administrativ  permite  

formularea  de  amendament.  E  timpul  ședinței  în  timpul  ședinței  puteți  uza,  puteți  uza  de  

propunerea  de  a  solicita  retragerea  proiectului  de  pe  ordinea  de  zi.  Dacă  apreciați  că  

amendamentul  este  unul  de  fond  și  necesită  reanalizarea  proiectului  în  ansamblu,  există  o  

procedură  și  se  supună  la  vot  majorității  consilierilor.  Deci  există  o  procedură  legală.  Dacă  

vreți  să  o  uzați.   

Doamna Daniela Popa -Președinte de ședință: Inițiatorul  poate  retrage  proiectul.  Hai  să  

vedem.  Deci  e  vorba  de  bursele  elevilor  din  sectorul  1.  Stimați  colegi  de  la  USR,  bani  

sunt  în  buget,  avem  și  excedent  bugetar.  Haideți,  votați  pentru  majorarea  burselor  elevilor  

noștri.  Nu  e  niciun  pericol.  Domnule  Păiuși,  stați  liniștit,  că  bani  sunt.  E  vorba  de  bursele  

elevilor.  Domnule  Păiuși,  care  proiectul  are  avize,  proiectul  are  avize  și  amendamentele  

sunt  doar  pe  sume.  Păi  și  trebuie  aviz  de  la  cine  a  …?  E  depus  în  timpul  ședinței,  se  

poate?  Păi  la  buget  cum  făceam?  Haideți  la  vot,  vă  rog,  haideți  la  vot  expres  prevăzută  

de  lege.  Votați  dacă domnii  de  la  domnii  și  doamnele  de  la  USR,  votați  sau  nu,  votați  

acest  amendament  pentru  majorare.   

Doamna Lavinia Ionescu -Secretarul General al Sectorului 1: Deci,  avizele  pe  amendamente  

nu  sunt  solicitate  expres  de  legi,  este  tot o cutumă, nu  e  în  Regulamentul de Organizare și 
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Funcționare,  dar  totdeauna  proiectele  le-am  analizat  după  aceea  și am  făcut  drepul  de  

contrasemnare  sau  note către Prefect.  S-au făcut proceduri.  Păi  nu  până  acum  pe  tot  ce  am  

sesizat  Prefectul  pe  toate  a  făcut  procedură prealabilă pe tot ce am sesizat.   

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Haideți  vot,  domnul  Ozata,  domnul  

Nicolaescu,  doamna  Halaț,  domnul  Ned,  Doamna  Otilia,  doamna  Iacob  vot.   

Doamna Lavinia Ionescu -Secretarul General al Sectorului 1: Apreciați  că  propuneți  

retragerea?  Atunci  aveți  procedura,  dacă  vreți.  Aveți  139  alin. 12.   

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Nu  și  cum?  Păi  doamna  Armand  tocmai  a  

anunțat  pe  Facebook  că  cresc  bursele.  Păi  asta  facem  consilierii  locali  PSD  și  PNL  măresc  

bursele  și  USR  uite  că  votează  și  ei  și  PMP.  Asta  facem.  Domnul  Drăgușin  vot.  Nu  

votați?  Ok,  o  să  opresc  votul.  17  voturi  pentru,  stimați  cetățeni  și  stimați  domni  directori  

din  sală  și  8  abțineri  pe  acest  amendament.  Următorul  amendamentul  numărul  2. 

Amendamentul nr. 1 a fost aprobat cu 17  voturi  pentru și  8  abțineri   

 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Eu  aștept  următoarea  informare  a  

consilierilor  locali,  cum  ar  fi  să  aflăm  că  grupul  USR  ataca  la  Prefectura  proiectul  de  

mărire  al  burselor  elevilor  din  sectorul  1.  Trecem  la  următorul  amendament  articolul  3  se  

modifică  și  va  avea  următorul  cuprins : " Se  aprobă  bursele  de  merit  elevilor  din  clasele  

a  VI-a,  a  XII-a  de  la  cursurile  cu  frecvență  din  învățământul  preuniversitar  de  stat,  în  

funcție  de  rezultatele  obținute  la  învățătură.  Burse  de  merit  pentru  elevii  care  au  obținut  

media  generală  10  și  au  acumulat  cel  mult  20  de  absențe  nemotivate  per  semestru  în  anul  

școlar  anterior,  cu  excepția  clasei  a IX a ,  în  cuantum  de  700  de  lei  elevi  pe  lună,  burse  

de  merit  pentru  elevii  care  au  obținut  media  generală  de  cel  puțin  9,50  și  au  acumulat  

cel  mult  20  de  absențe  nemotivate  per  semestru  în  anul  școlar  anterior,  cu  excepția  clasei  

a  IX-a,  în  cuantum  de  600  de  lei  elevi  pe  lună,  burse  de  merit  pentru  elevii  care  au  

obținut  în  anul  școlar  anterior  media  10  și  au  acumulat  cel  mult  20  de  absențele ne 

motivate  pe  semestru  în  anul  școlar  anterior,  cu  excepția  clasei  a  IX-a,  în  cuantum  de  

700  lei  elevi  per  lună,  burse  de  merit  pentru  elevii  care  a  obținut  bursă  de  merit,  pentru  

elevii  care  au  obținut  pardon  media  de  admitere  în  învățământul  liceal  sau  profesional  de  

cel  puțin  9, 50  și  au  acumulat  cel  mult  20  de  absențe  nemotivate  pe  semestru  în  anul  

școlar  anterior,  cu  excepția  clasei  a  IX-a,  în  cuantum  de  600  lei/  elevi /  lună,  burse  de  

merit  pentru  elevii  care  au  obținut  locurile  1,  2  sau  3  la  etapele  județene  sau  zonale,  în  

cazul  învățământului  vocațional,  de  artă,  ale  competițiilor  școlar  naționale  organizate  de  

Ministerul  Educației.  Locul  întâi  650  de  lei  locul  doi  550  locul  trei  450  de  lei/  

elev/ lună,  burse  de  merit  pentru  elevii  care  au  obținut  locurile  1,  2  sau  3  la  etapele  

județene  ale  competițiilor  sau  concursurilor  cultural-artistice  cu  caracter  sportiv  sau  cu  

caracter  tehnico-științifici  de  nivel  național  organizate  de  Ministerul  Educației.  Locul  întâi  

600  de  lei,  locul  doi  500  de  lei , locul  trei  400  de  lei  elevi  pe  lună.  Acesta  a  fost  

amendamentul  numărul  2. 

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Mulțumesc.  Bursele  de  merit,  da?  Vot  vă  

rog,  haideți.  Domnul  Oianu,  domnul  Nicolaescu,  Păiuși,  Șerban,  doamna  Porumb,  doamna  

Grigorescu,  domnul  Ciungu  din  online  votați? O  să  opresc  votul.  17  voturi  pentru,  8  

abțineri,  amendamentul  a  fost  aprobat.  Următorul  amendament  numărul  3.   
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Amendamentul nr. 2 a fost aprobat cu 17  voturi  pentru și  8  abțineri   

 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Bursele  de  studiu  articolul  4  se  

modifică  și  va  avea  următorul  cuprins: " Se  aprobă  cuantumul  unei  burse  de  studiu  care  

se  acordă  elevilor  din  clasa  a  V-  a – a XII-a  de  la  cursurile  cu  frecvență  din  învățământul  

preuniversitar  de  stat,  în  funcție  de  veniturile  familiei  și  de  rezultatele  la  învățătură.  Bursa  

de  studiu  pentru  elevii  care  au  obținut  media  anual  generală  de  cel  puțin  7,5  și  au  

acumulat  cel  mult  20  de  absențe  nemotivate  în  anului  școlar  anterior,  cu  excepția  clasei  

a  V-a  și  a  clasei a IX-a   în  cuantum  de  450  de  lei  pe  lună  per  elev.  Bursa  de  studiu  ca  

pentru  elevii  care  au  obținut  în  clasa  a  IV-a  calificativul  foarte  bine  la  toate  disciplinele  

de  studiu  și  au  acumulat  cel  mult  20  de  absențe  nemotivate  în  anul  școlar  anterior,  pentru  

elevii  din  clasa  a  V-a,  în  cuantum  de  450  lei  pe  lună  per  elev.  Bursa  de  studiu  pentru  

elevii  care  a  obținut  media  de  admitere  în  învățământul  liceal  sau  profesional  de  cel  puțin  

7,5 și  au  acumulat  cel  mult  20  de  absențe  nemotivate  în  anul  școlar  anterior  pentru  elevii  

din  clasa  a  IX-a  în  cuantum  de  450  lei  pe  lună  per  elev ".  Acesta  a  fost  amendamentul  

numărul  3.  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință:  Mulțumesc,  haideți  să  vedem  și  rezultatul  

votului.  Vot,  stimați  colegi,  domnu  Țâră,  Domnu  Jurubiță,   Caraian,  Ozata,  Tudose,  doamna  

Grigorescu,  domnul  Drăgușin.  Alev  nu  e. Opresc  votul.  16  voturi  pentru,  8  abțineri.  

Amendamentul  a  fost  aprobat.  Următorul  amendament  numărul  4.  

Amendamentul nr. 3 a fost aprobat cu 16  voturi  pentru și  8  abțineri   

 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Amendamentul  numărul  4  se  referă  

la  bursele  de  ajutor  social.  Astfel,  articolul  5  se  modifică  și  va  avea  următorul  cuprins: " 

Se  aprobă  cuantumul  burselor  de  ajutor  social  care  se  acordă  elevilor  din  învățământul  

preuniversitar  de  stat,  înscriși  la  cursurile  cu  frecvență,  la  cerere,  în  funcție  de  situația  

materială  a  familiei  sau  susținătorilor  legal.  600  de  lei  pe  lună/elev    bursă  acordată  în  

temeiul  articolului  15  litera a)  pentru  elevii  proveniți  din  familii  care  nu  realizează  un  

venit  mediu  lunar  pe  membru  de  familie  pe  ultimele  12  luni  anterioare  cererii  mai  mare  

de  50  %  din  salariul  minim  net  pe  economie.  Se  va  lua  în  calcul  salariul  minim  net  pe  

economie  în  vigoare  la  data  depunerii  cererii.  600  de  lei  pe  lună/   elev  bursă  acordată  în  

temeiul  articol  5  pe  litera  b)  pentru  elevii  orfani,  elevii  aflați  în  întreținerea  unui  singur  

părinte,  copil  pentru  care  instanța  de  tutela  a  hotărât  exercitare  autorității  părintești  de  

către  un  singur  părinte,  nefiind  stabilit  modul  de  îndeplinire  a  obligației  de  întreținere  a  

celuilalt  părinte,  pensie  de  întreținere,  copil  cu  tată  declara  necunoscut,  copil  adoptat  de  

o  singură  persoană  și  elevi  abandonați  de  părinți,  asupra  cărora  a  fost  instituită  o  măsură  

de  protecție  socială,  respectiv  plasamentul  sau  plasamentul  de  urgență,  acordarea  bursei  

nefiind  condiționată  de  venitul  net  lunar  al  familiei.  800  de  lei  pe  lună/elev ,  bursa  acordată  

în  temeiul  articolu  15  litera  c) pentru  elevii  care  au  deficiențe  sau  afectări  funcționale  

produse  de  boli,  tulburări  sau  afecțiuni  ale  structurilor  și  funcțiilor  organismului,  structurate  

tipologic,  conform  Ordinului  Ministrului  Sănătății  și  al  Ministrului  Muncii,  Familiei,  

Protecției  Sociale  și  persoanelor  vârstnice,  numărul  1306  / 1883  /  2016  pentru  aprobare a  

criteriilor  biopsiho-sociale  de  încadrare  a  copiilor  cu  dizabilități  în  grad  de  handicap  și  
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a  modalităților  de  aplicare  a  acestora,  cu  modificările  și  completare  ulterioare,a stfel :  1  

boli  și  tulburări  ale  sistemului  nervos  și  ale  funcțiilor."  Deci  aici  sunt  trecute  practic  toate  

cele  care  se  regăsesc  și  în  Ordinul  respectiv.  Nu  le-aș  mai  enumera.  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință:  Da. Nu le mai enumerați. Da.  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Următorul  punct,  600  de  lei/   

lună/elev   bursă  acordată  în  temeiul  articolului 1 5  litera  d)  pentru  elevii  din  învățământul  

primar  și  gimnazial  din  mediul  rural  care  sunt  școlarizați  într-o  altă  localitate,  întrucât  

nu  au  posibilitatea  să  studieze  într-o  unitate  de  învățământ  din  localitatea  de  domiciliu  

acordarea  bursei  nefiind  condiționată  de venit ul  net  lunar  al  familiei  prin  care  localitatea  

de  domiciliu  se  înțelege  comuna,  orașul  cu  subdiviziunile  sale  administrative.  Acesta  a  fost  

amendamentul  numărul  4.  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Mulțumesc,  vot  domnul  Oianu,  domnul  

Nicolaescu,  Bârgău,  Ozata,  Grigorescu,  doamna  Grigorescu,  domnu  Podaru,  domnul  

Chirvasă,  Tudose.  17  voturi  pentru,  8  abțineri.  Amendamentul  a  fost  aprobat  și  ultimul  

amendament  numărul 5. Este următorul   de  1000  de  lei.  

Amendamentul nr. 4 a fost aprobat cu 17  voturi  pentru și  8  abțineri   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1:   Următorul  de  1000  de  lei.  Articolul  

6  se  modifică  și  va  avea  următorul  cuprins: " Se  aprobă  cuantumul  burselor  de  ajutor  

social  ocazional,  respectiv  1000  de  lei  / elev/   an.  Bursă  de  ajutor  social  ocazional  se  

acordă  în  temeiul  articolului  18  din  Ordinul  numărul   5379  din 07.09. 2021,  o  dată  pe  an  

și  elevilor  de  la  cursurile  cu  frecvență  din  învățământul  preuniversitar  de  stat  ale  căror  

venituri  nete  lunare  pe  membru  de  familie  nu  depășesc  75  %  din  salariu  minim  net  pe  

economie".  Ultimul  amendament.  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Mulțumesc.  Vot,  vă  rog.  Haideți stimați  

colegi,  vă  rog  vot.  Domnul  Tudose,  domnu  doamna  Grigorescu,  domnul  Iordan,  domnul  

doamna  Iacob  și  doamna  Porumb. O   să  opresc  votul.  17  voturi  pentru,  8  abțineri.  

Amendamentul  a  fost  aprobat.   

Amendamentul nr. 5 a fost aprobat cu 17  voturi  pentru și  8  abțineri   

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Trecem  și  la  proiect  în  integralitate.  Vă  rog  

să  votați " proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  numărului  și  cuantumului  burselor  elevilor  

de  la  învățământul  de  stat  din  sectorul  1",  în  integralitate.  Vot.  În  sfârșit  avem  burse.  

Doamna  Grigorescu,  doamna..  Ok,  domnul  Jurubiță.  Dacă  doriți,  facem  o  pauză  de  5-10  

minute?  Vreți?  E  toată  lumea  de  acord?  Nu  mai  supun  la  vot,  da?  Ok . Nu,  nu,  nu , da,  

doamna.  Ok.  Da,  după  după  dumneavoastră  luăm  pauză.  Ok  opresc  votul  în  acest  moment.  

25  de  voturi  pentru.  Unanimitate.  Proiectul  a  fost  aprobat,  în  sfârșit  bursele  elevilor.   

HOTĂTÂREA A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI   

- 25 conilieri locali prezenți 

-  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Doamna..  Cine  mai  e  în  sală?  Doamna Adela, 

vă  rog!  Sunt  înscriși  la  cuvânt  doamna  Iulia,  domnul  
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Dan,  doamna  Ramona. O   să  vă  dau  cuvântul  imediat  după..,  vă  rog  două  minute  doamnă.  

Doamna Adela Trifan: Două minute.  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Două  minute,  nu  mai  mult.  Da?  Vă  

contorizez.  

Doamna Adela Trifan:   Cred  că  mai  puțin.  Bună  ziua,  doamnelor  și  domnilor.  Încă  o  dată  

am  venit  în  fața  dumneavoastră  și  nu  este  ultima.  Data  următoare  am  să-mi  iau  și  un  pat  

de  campanie,  să  rămân  aici  în  sediul  primăriei,  pentru  că  ceea  ce  se  face  la  la  nivelul  

primăriei  este  de  noaptea  minții.  Mă  vedeți  cum  sunt  îmbrăcată  în  fața  dumneavoastră,  

sunt  în  galoși  că  am  avut  bunul  simț  să  spăl  niște  tomberoane  de  gunoi,  după  care  a  venit  

un  domn  la  mine  de  la  firma  Marco  Com,  domnul  administrator  lăudat  Răzvan  Daniel,  să-

mi  înmâneze  o  factură  de  chirie  emisă  de  Primăria  sectorului  1  prin  această  firmă  precum  

că  trebuie  să  plătesc  chiria,  să-mi  spună  că  dânsul  este  administratorul  de  piață,    la  acea  

piață.    Să-i  dau  cheile  de  la  panoul  de  curent,  dar  să-i  și  arăt  unde  este  panoul  de  curent.  

Oameni  buni…   

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: O  clipă,  stați  un  pic,  n-am  înțeles.  Deci  a  

venit  un  domn  pur  și  simplu  și  v-a  zis  că  e  noul  administrator.  

Doamna Adela Trifan:   Exact!  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință:   Fără  să  vă  arate  niciun  document.   

Doamna Adela Trifan:   Că   am  notat  pe  uitați  pe  hârtia  de  gunoi  care  am  luat-o  azi  

dimineață  gunoiul  și  am  spălat  tomberoanele  de  gunoi  pe  numele  meu.  Firma  Marcom  

administrator  lăudat  Răzvan  Daniel.  Un  tânăr,  cred  că  avea  până  în  25  de  ani,  să-mi  spună  

că  dânsul  este  noul  administrator.  Și i-am  spus:  "-  Luați  mătura  și  măturați  piața!"  și  mi-

a  spus  că  este  nefuncțională.  Păi  dumnealui  este  angajat  la  o  piață  nefuncțională?   Și  eu  

chiriaș,  să-i  dau  cheile  de  la  tablou  de  curent  și  să-i și  arăt  unde  este  tabloul  de  curent?  

Păi  pentru  ce  mama  dracului  este  el  plătit,  că  săptămânile  trecute  mi-au  venit  de  la  

Compania  de  Investiții  și  Dezvoltare  Sector  1  domnul  Păiuși,  un  domn  Bârsă  Teodor,  

Rotaru  Răzvan  și  Moțoc  Iulian,  dar  nu  scrie  funcția  dumnealor,  da?  Dumneavoastră  ați  

fost  la  mine  la  deschiderea  anului  școlar,  ați  văzut  cu  cu  ochii  dumneavoastră  ce  este  

acolo.  Domnul  City  Mager  manager,  mi-a  promis  că  nu  se  rezolvă  problema  gardului,  că  

el  îi  va  spune  doamnei  primar  da  nu  se  rezolvă.  Spuneți-mi  și  mie,  că  domnilor  consilieri,  

ce  fac  eu  dacă  de  mâine  vin  oamenii  ăștia?  Eu  sunt  administrator  la  piață,  și  să  le  dau  

cheile?  M-a  înzestrat mama  cu  piață?  A  murit  săraca.  Tata  mai  trăiește,  dar în   niciun  caz  

nu  m-am în zestrat. Vă  place  cum  sunt  eu  încălțată,  în  galoși?  Așa  am  plecat,  am  închis  

magazinul  să  vin  în  ședința  de  consiliu,  că  acest  individ  lăudat  Răzvan  îmi  Daniel,  îmi    

vorbea  de  sus  să-i  dau  cheile  de  la  piață,  e  posibil?  Hai,  spuneți-mi  și  dumneavoastră  ce  

să  fac  eu?  Cine  este  firma  asta  Marcom.   L-am  rugat  să  îmi  dea  numărul  patronului,  că  

dacă  eu  am  niște  chei  de  la  o  piață,  ceea  ce  nu  le  am,  că  le-am  dat,  le-am  înmânat  

administratorul  de  piață  care  s-a  rotit  și  am  înțeles  că   nu  mai  este.  Da,  eu  ce  să  fac  

acum?  Ori  că  oricare  vine  după  stradă  să-mi  ceară  cheile,  domnule  viceprimar,  să  le  dau?  

Nu  vă  aud.  Domnule  viceprimar  eu  am  un  contract,  eu  am  un  contract  între  mine,  chiriaș  

și  Administrația  Piețelor  directorul  Luiza  Mărtescu,  sub  Consiliul  Local  al  Sectorului  1.  

Văd  că  vă  strâmbați,  că  este  de  noaptea  minții  că  vă  întreb  lucrurile  astea?  Da,  
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dumneavoastră  pe  cine  să  întreb?  Ia  spuneți-mi!  Păi  spuneți-mi  dumneavoastră  pe cine  să  

întreb  că  întreb.  Doamna  primar  sunteți  în  primărie?  Doamna  primar,  vă  rog  frumos  să  mă  

primiți  la  dumneavoastră  în  birou  să  îmi  spuneți  cine  este  firma  Marcom  și  dacă  trebuie  

să  dau  cheile  de  la  piață?  Doamna  primar  este  în  birou?  Că  mă  duc  la  dânsa  să  îi  bat  la  

ușă.  Să  știți  că  în  fața  dumneavoastră  stă  un  cetățean  al  sectorului  1  și  nu  trebuie  să    ne  

râdeți  în  nas.  Păi  nu  are  nimic.  Spuneți-mi  așa  între  4  ochi,  că  poate  ca  să  nu  mai  rămână  

înregistrat,  că  oricum  am  venit  și  am  venit  și  vin  degeaba.  N-are  nimic.  O  așteptăm  pe  

doamna  președintă  de  ședință.    

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Stimată  doamnă, dumneavoastră  

aveți  cheile  de  la  piața..?  

Doamna Adela Trifan:   Nu.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Aveți?  

Doamna Adela Trifan:   Nu.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:   Păi  și  de  ce  vine  la  dumneavoastră  

să  vi  le  ceară?  

Doamna Adela Trifan:  Păi nu,  asta am  venit  să  întreb  și  eu.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Și  dumneavoastră  întrebați  Consiliul  

Local  lucru  ăsta ? Nu vă dați seama cât de penibil este lucrul ăsta?  

Doamna Adela Trifan:   Nu  este  penibil!  Este  angajatul  primăriei  sectorului  1,  stimate domn.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: De unde să stiu eu că este angajatul  

Primăriei  sectorului 1?     

Doamna Adela Trifan:  Păi  dacă  este?  Am  venit  cu  o  factură  cu  regim  special,  așa,  emisă  

de  Primăria  sectorului  1.  Nu  este  angajatul...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Și ce  scrie  în  factură?   

Doamna Adela Trifan:   Ce  trebuie  să-i  plătesc  eu.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Plătiți-i  ce  trebuie să-i  plătiți  dacă  

e  factura  pe ...  

Doamna Adela Trifan:  Aa, deci  este  angajatul  primăriei,  nu?   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Dacă  pe  factură…  factura  este  a  

primărie,  de  unde  să  știu  ce  factură  aveți  dumneavoastră  acum  în  față?  Poate  este  o  factură  

făcută  de  către  cineva,  de  domnul  Oianu.  Uitați-l  aici  a  făcut  o  factură  și  vrea  să  vă  ia  

niște  bani.   

Doamna Adela Trifan:   Stimate  domn,  asta  întreb  și  eu!  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Nu, o clipă, domnule Păiuși. Hadeți nu mai 

faceți...  
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Doamna Adela Trifan:   Cred  că  mă  luați  la  mișto..   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Veniți în fața Consiliului..   

Doamna Adela Trifan:   Cred  că  mă  luați  un  pic  la  mișto stimate.   

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Pe  cine  să  întrebe  domnul Păiuși?   

Doamna Adela Trifan:   Pe cine  să  întreb?   

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Să  întrebe?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:   Să vină   să  întrebe în fața Consiliului   

dacă  poate  să  dea o..?   

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Păi  dacă  primarul  nu  ține  audiențe,  pe  cine  

să  întrebe?  

Doamna Adela Trifan:   Domnule  Păiuși  dar  dumneavoastră  când  ați  venit  la  deschiderea  

anului  școlar,  de  ce  aveați  o  legitimație  de gât?    

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Dați-mi,  ascultați-mă...   

Doamna Adela Trifan:   Ascultați-mă  dumneavoastă pe  mine..   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Este obligația  mea  atunci, să mă 

prezint.   

Doamna Adela Trifan:   Aa  și  atunci  acest  individ  nu  trebuia  să  prezinte  o  legitimație?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Și  dumneavoastră,  dacă  orice  individ  

de  pe  stradă  vine  la  dumneavoastră  și  vă  cere  cheile  de  la  piață  dumneavoastă i  le  dați  

sau  veniți  în  fața  consiliului  să  întrebați  Consiliul  dacă poate să dea cheile...  

Doamna Adela Trifan:   Păi am  venit  să  vă  întreb  pe  dumneavoastră,  stimate  domn,  că  mie  

nu-mi  spune  nimeni.  Stimate  domn,  sunteți  angajatul  Primăriei  Sectorului  1.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:   Asculți-mă puțin..  

Doamna Adela Trifan:   Sunteți  viceprimarul  Sectorului  1  domnule  Păiuși...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Și mă întrebați pe mine  lucruri  de  

genul  ăsta?  

Doamna Adela Trifan:   Da,  am  venit  pentru  că  la  doamna  primar  nu  pot  să  intru.  Am  

venit  din  timpul  meu  liber, să  știți  că eu  nu  mai  mănânc.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Deci  dumneavoastră  înțelegeți  

situația asta?  

Doamna Adela Trifan: Eu  înțeleg...  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Peniblă, penibilul pe care 

dumneavoastră îl creați aici.   

Doamna Adela Trifan:   Penibil  sunteți  dumneavoastră!  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință:  Nu e nimic penibil domnul  Păiuși,   nu  e  nimic  

penibil. Vă rog să nu mai jigniți.   

Doamna Adela Trifan:   Penibil sunteți dumneavoastră.  Nu  mai  jigniți  cetățenii! Trimite-ți  

anonim  de  pe  stradă.  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință:   Vă  dați  seama  că  oamenii  ăștia  sunt  

disperați?  Noi  toți  suntem  disperați.   

Doamna Adela Trifan:   Fac  apel  domnului  Prefect,  că  am  fost  la  dumnealui  în  audiență.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:   Doamna vine cu factura să ne întrebe 

dacă poate să dea cheile de la piață. Cum poate să facă așa ceva?  

Doamna Adela Trifan:   Domnul Prefect să pună în practică legea!  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Păi  pe  cine  să  întrebe  dacă  nu o  primește  

nimeni  în  audiență?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Există  o  direcție  unde  poate  să  sune  

și  în  direcția  respectivă  i se pot da lămuriri. Este un peronal..  

Doamna Adela Trifan:   Doamne, Isuse Hristoase...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  ... funcționar public care are această 

calitate...  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință:   Nu  spunți-mi mie, spuneți-i   dumneaei nu mie.  

Doamna Adela Trifan:   Domnul  viceprimar,  eu  v-am  întrebat  o  întrebare  simplă ...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Ascultați-mă o  secundă...  

Doamna Adela Trifan:   Săptămâna  trecută  mi-au  venit  trei  indivizi ...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Nu consiliul local vă spune cui  să  dați  

dumneavoastră  cheile  de  la  piață.  Dacă  le  aveți  sau  nu  le  aveți.   Nu  Consiliu  Local  vă  

spune  dumneavoastră  cum  să  plătiți acea factură.  

Doamna Adela Trifan:   Nu,  eu  am  venit  să  mă  adresez  dumneavoastră,  nu  consiliului local.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:   Sunt  funcționari  publici  care  au  

această  obligație  conform  Regulamentului  de  Organizare  a ROF care poate să ...  

Doamna Adela Trifan:   Și  eu  să.  De  ce  nu-i scrie în frunte?   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: De ce nu sunați acei funcționari  să  vă  

dea acele  lămuriri,  și  dumneavoastră  veniți  aici în ședință de consiliu   
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Doamna Adela Trifan:   Domnule Păiuși..  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: ..  să  faceți  un  circ..  

Doamna Adela Trifan:   Domnule  Păiuși  ce pretenție  să  mai  am  la  sărăcia  aia  de  piață  când  

în  Primăria  sectorului  1,  cea  mai  bogată  primărie,  cad  clanțele  de  la  ușă...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Stimată doamnă, ascultați-mă o 

secundă… Nu veniți   în  Consiliul  Local  să  cereți  informații  cu  privire  la ...  

Doamna Adela Trifan:   E  rușinos  domnul  viceprimar...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Dumneavoastră  nu  faceți  altceva  

decât  un  circ inutil..  

Doamna Adela Trifan:   Nu  domnule,  circul îl  faci  dumneata că  jignești  locuitorii, sectorului 

1. Dumneata faci circ domnule viceprimar!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:   Dumenavoastră faceți un circ inutil, 

veniți în fața Consiliului să întrebați cui dați dumneavoastră cheile de la piață.  

Doamna Adela Trifan: Domnule   viceprimar  faceți circ, faceți circ  pe  bani.  Dumneavoastră  

sunteți  plătit  din  banii  noștri  publici.  Sunt funcționari publici care  au  această  obligație și care 

vă dau aceste răspunsuri. Stimate domn trebuie să aibă legitimație.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Nu preferați să faceți lucrurile astea 

sub forma asta   astea   

Doamna Adela Trifan:   Nu,  nu,  nu,  nu  domnule  Păiuși ...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Așeptăm mai departe aici..  

Doamna Adela Trifan:  Nu,  nu,  nu  domnule  Păiuși, păi am   să  vin  cu  pat.  V-am  spus  îmi 

iau  pat  de  campanie  și  aici mă culc..   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Vă așteptăm și cu ce  vreți  

dumneavoastră  și cu pat și cu  ce  vreți dumneavoastră   

Doamna Adela Trifan:   Să știți   pentru  că  așa  noi,  cartierul  Aviației  nu  avem  căldură  și  

apă  caldă.  Da? Și  nu  vă  interesează  lucru  ăsta!  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Domnul  Podaru..  

Domnul Dan-Niculae Podaru:   Da  o  secundă,  o  secundă  vă  rog ..  

Doamna Adela Trifan:   Doamne  mama  mea,  măicuță mea  dacă nu-i de vise rele aici.  

Domnul Dan-Niculae Podaru:   Deci  o  o  secundă  vă,  o  secundă  vă  rog.  Am  cunoscut-o  

întâmplător,  nu  i-am  reținut  numele  doamnei,  deja  suntem  prieteni,  așa  de  la  distanță.  E  a  

treia  sau  a  patra  oară  cu  probleme  grave.   

Doamna Adela Trifan:   A șasea  vă  spun  eu.  

Domnul Dan-Niculae Podaru:   A șasea.   De  curățenie,  de  mături,  de wc-urile  care  nu  sunt  

spălate,  de  lipsa  administratorilor  sau  a  cadrelor,  nu  știu  care  din  piață  tot  felul  de  probleme  
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au  existat.  Bănuiesc  că  doamnei,  nu-i  face  plăcere  să  se  mute  aici.  Asta  este  primu  lucru.  

1.  Omul  vine  de  6  ori,  deci  există  o  problemă  reală.  2  În  momentul  în  care  un  cetățean  

are  o  doleanță,  are  o  problemă,  el  poate  să  vină  fără  să-i  dăm  noi  voie  sau  să  nu-i  dăm.  

E  dreptul  lui  constituțional  la  liberă  exprimare. Vine  și-și  spune  părerea.  El  nu  poate  fi  

trimis  la  un  departament  sau  undeva  sau  să  discute  cu  funcționarul.  Vine  și  existând  o  

stare  de  anomie,  de  anormalitate  la  nivelul  piețelor,  se  adresează  direct  consiliului  în  

speranța  că  aceste  lucruri  se  vor  normaliza.  Se  adresează  funcționarului  care  nu  ascultă.  

Stimată  stimată  doamnă,  stimată  doamnă,  haideți  să  vă  spun  ceva,  am  venit  acum  2   

ani  în  această  primărie.   

Doamna Adela Trifan:   Așa  arată  wc-urile  dintr-o  piață  de  cartierul  fiței  Aviației.  

Domnul Dan-Niculae Podaru:  Este, este oribil. Este,  nu  are  nimeni  grijă.  Deci  doamna  

primar  a  așa  cum  știți  și  dumneavoastră,  a  desființat  Direcția  Piețelor,  administrarea  a  

început  să  nu  mai  existe.  A  fost  mutată  această  administrare  către  Compania  de  Investiții.  

Oamenii  de  acolo  în  acest  moment  și  acum  această  modalitate  am  înțeles  că  a  fost  am  și  

denumirea..   

Doamna Adela Trifan:   Marcom,  vă  spun  eu  Marcom.   

Domnul Dan-Niculae Podaru:  Marcom  așa,    2002  sau  2020.  

Doamna Adela Trifan:   Mi-a  zis  decât  Marom, mai  grav  că n-a spus tot..  

Domnul Dan-Niculae Podaru:   Piețele  din  sectorul  1,  printr-o  manevră  tipic  infracțională,  

au  fost  privatizate.  Lucrul  ăsta  vom  depune  o  altă  plângere  penală  și  referitoare  la  acest  

lucru.  Asta  este  situația  și  de-aia  nu  vă  răspunde  nimeni,  pentru  că  trăim  într-un  vis.  De  

2  ani  de  zile  nu  mai  suntem  cu  picioarele  pe  pământ  pe  această  planetă...  

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Vis urât. Un vis urât.  

Domnul Dan-Niculae Podaru:  Ci visul urât al  lui  Clotilde  se  numește  el.  Da,  doamnă.  

Doamna Adela Trifan:  Haideți  domnule  consilier,  plecăm  cu  toții  acasă  de  aici  și  

dumneavoastră  și  noi..  

Domnul Dan-Niculae Podaru:  Nu,  plecăm  din  viața  asta,  doamnă,  că  e  prea  mult  această  

viață  pentru această administrație de acum...  

Doamna Adela Trifan:   Despre  ce  discutăm  atunci?   

Domnul Dan-Niculae Podaru: Stimată  doamnă,  asta  e  problema.    

Doamna Adela Trifan:   Deci  Domnul  de  la  firma  Marcom  a  spus  că  este  administratorul  

pieții.   

Domnul Dan-Niculae Podaru: Am  înțeles.  

Doamna Adela Trifan:   Da?  

Domnul Dan-Niculae Podaru:   Despre  firma Marcom,  o  societate  comercială  privată,  a  

devenit  să  administreze,  a  a  început  să  administreze  piețele.  Nu  mai  este  Direcția  piețelor,  
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nu  mai  este  Compania  de  Investiții,  nu  mai  este  statul.  Asta  trebuie  să  reținem  faptul  că  

am  privatizat  administrarea...   

Doamna Adela Trifan:   Păi și nu trebuia să fim și noi  înștiințați ?  

Domnul Dan-Niculae Podaru: ..de  acest  lucru  și  am  sperat  că  se  vor  moderniza  toate  aceste  

piețe  și  le  vor  aduce  în  secolul  21  nu  în  secolul  18.  

Doamna Adela Trifan:   Niciodată.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Bine  vă  mulțumesc  foarte  mult.     

Doamna Adela Trifan:   Mulțumesc  frumos,  vă  mulțumesc frumos.   

Doamna Popa Daniela - Președinte de ședință: Da,  domnul  Oianu?   

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumesc  mulțumesc,  doamna  președinte,  în  primul  rând  ca  

să  stabilim  cine-i  penibil  aici.  În  sfârșit,  cetățenii  nu-s  niciodată  penibili.  Noi,  consilierii,  

putem  fi  penibili.  Și  domnul  viceprimar  poate  fi  penibil.  Și  doamna  primar  poate  să  fie  

penibilă.  Și  e  de  multe  ori,  cum  și  domnul  viceprimar  e  penibil,  cum  și  noi  suntem  

penibili.  De  multe  ori  când  nu  putem  să  vă  rezolvăm  problemele.  Acum,  domnul  primar,  

cu  o  ipocrizie  ieșită  din  comun,  vă  spuneți  să  sunați,  să  vorbiți  cu  un  funcționar  public.   

Doamna Adela Trifan:   Cu  cine?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu:   Păi  exact,  pentru  că în  primăria  asta  nu  răspunde  nimeni  la  

niciun  telefon.  Singurul  telefon  este  la  viceprimarul   Ramona  Porumb  în  birou.  În  rest,  

niciun  telefon,  unde  cineva,  un  cetățean  poate  să  pună  o  întrebare. Deci,  domnul  viceprimar,  

cu  regele,  regele  neîncoronat  al  cuvântărilor  lipsite  de  orice  sens  și  sterile,  vine  și  vă  spune  

foarte  ușor  nu  mai  vă  adresați  consilierilor,  duceți-vă  și  vorbiți  cu  un  funcționar  public  

care  în  primăria  asta  nu  răspunde  nici un  funcționar  public  la  telefon,  nici  doamna  primar,  

nici  domnul  pri  viceprimar.  Deci  nivelul  acesta  de  sfidare a  cetățenilor  nu  cred  că  s-a  mai  

pomenit.  Acest  grup  cu  doamna  primar  și  cu  acest  domn  viceprimar  și  cu  restul  care  sunt  

oamenii  care  lucrează  cu  ei,  au  depășit  cele  mai,  cele  mai  exagerate    lucruri pe  care ni  le-

am  ni  le-am  imaginat  vreodată  că  se  pot  întâmpla  în  primărie.  Deci,  în  primul  rând,  

dumneavoastră  nu  puteți   să  fiți  penibilă  niciodată  când  veniți  aici  în  primărie  să  vă  adresați  

consiliului.  În  al  doilea  rând,  domnul  viceprimar  nu  trebuie  să  vă  răspundă  cu  întrebări.  

Dar  de  ce  n-ați  făcut?  Dar  de  ce  ați  făcut?  Dar  cum  era?  Dar  de  ce?  Dar  cum ? Nu  poate  

să  vă  răspundă  cu  întrebări  pentru  că  este  o  tehnică  de  interogatoriu  care  trădează  într-un  

fel  pe  unde  a  mai  muncit  domnul  viceprimar  cine  știe  înainte,  dar  nu.  Domnul  primar  

trebuie  să  vă  dea  răspunsuri  afirmative  legat  cine  este  această  firmă,  cum  acest  individ  

vine  de  la  o  firmă  privată  și  vă inmânează  o  hârtie  oficială  de  la  primărie.  

Doamna Adela Trifan:   O  factură, o  factură emisă de Primăria sectorului 1.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Cum  se  poate  ca  domnul  viceprimar,  mâna  și  cuvântul  

doamnei  primar  nu  știe  de  acest  individ  și  de  această  firmă  sau  poate  le  ascunde  și  nu  

vrea  să  spună.   

Doamna Adela Trifan:   Nu  este  treaba  și  problema mea.   
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Domnul Adrian Viorel Oianu: Exact, Exact.  Deci  în  primul  rând,  domnul  viceprimar  trebuie  

să  vă  dea  soluții  și  atâta  timp  cât  el,  el  dacă  sună  acum  la  primărie,  nu  are  cine  să-i  

răspundă,  nimeni  nu  răspunde,  doamna  primar,  nu  primește  în  audiență.  Domnul  viceprimar  

nu  primește  în  audiență,  nimeni  nu  răspunde  dacă  vrei  să  suni  la  Primăria  Sectorului  1.  

Atunci  el  nu  poate  să  vină  acuma,  cu  ipocrizie  și  tupeu  să  vă  spună  dumneavoastră  în  

față  că  nu  vă  dați  seama  ce  penibil,  penibilă  situație  sunteți.   

Doamna Adela Trifan:   Să-mi  fie  rușine  că am venit aici.   

Domnul Adrian Viorel Oianu:   Exact,  exact,  exact.  Penibilul  în  această  primărie  e  această 

administrație.   

Doamna Adela Trifan:   Săpsptămâna  trecută  au  venit  de  la  Primăria  Capitalei  să  pună  

acele  curse  pentru  șobolani  și  mi-a  spus  angajatul primăriei  că  mi-a  dat  ordin  administratorul  

de  piață  Suciu  să-i  deschid  piața,  să  pună  curse  pentru  șobolani.     

Domnul Adrian Viorel Oianu: Cine  e  administratorul  Suciu?  De    la  ce,  cine  e  

administratorul  Suciu?  Deci  până  acuma  ne-ați  spus  nume  de  administrator  vreo  trei, patru.  

Doamna Adela Trifan:   Astăzi  astăzi  mi-a  venit  un  domn,  l-am  întrebat  frumos,  apropo,  

domnu  viceprimar,  să  știți  că  l-am  întrebat  să  îmi  dea  un  număr  de  telefon  de  la  firma  

asta  și  mi-a  spus  că  nu  îmi  dă  niciun  număr  de  telefon.   

Domnul Adrian Viorel Oianu: Bineînțeles.  

Doamna Adela Trifan:   Dar  am  vrut  să văd  și  eu  dacă  într-adevăr  acea  persoană  este  

angajat  sau  a  furat  factura  aia  din..   

Domnul Adrian Viorel Oianu: Exact.   

Doamna Adela Trifan:   Instituția  statului.   

Domnul Adrian Viorel Oianu:   Să  vă  spun  ceva,  atâta  timp  cât  în  primărie  toate  serviciile  

către  piețe  care  nu  se  fac,  sunt  în  apar,  sunt  administrate  de  aparatul  primarului,  i-a  

desființat  departamentul  piețe  și  acum a   disipat  toate  serviciile  în  restul departamentelor.   

Doamna Adela Trifan:   Haideți  să  vă  mai  spun  bomba  bombelor.  Până  să  intre  înăuntru,  

a  sunat  la  telefon  că  nu  știa  unde  este  această  piață.  Da,  el  este  administrator  de  piață.   

Domnul Adrian Viorel Oianu: Vă dați  seama  că  vă  dați  seama  că  domnul  viceprimar  știe  

foarte  bine  despre  cine  vorbiți,  dar  nu  vrea  să  vă  spună.   

Doamna Adela Trifan:   Aici,  public,  dacă  e,  că  știu  că  este  și  înregistrat,  îmi  cer  scuze  

domnul  viceprimar  că  v-am  deranjat  și  am  avut  nesimțirea  să  vin  să  vă  de  să  vă  pun  o  

întrebare.  Vă  doresc  weekend  plăcut  și  sănătate. Și tot înainte.   

Domnul Adrian Viorel Oianu: Așa  să  ne ajute Dumnezeu!    Da,  la,  toți.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Totuși  dați-mi  și  mie cuvântul,  vă  

rog  frumos.   
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Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: E  doamna  Porumb.  Doamna  Porumb,  vorbiți  

acum?   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Dați-mi  și  mie  cuvântul.  Stimată  

doamnă  aveți  cheile  de  la  piață  sau  nu ?  Aveți cheile    de  la  piață  sau  nu  aveți?  Înțeleg.  

Da,  le  aveți?  Da  deci  nu  aveți  cheile  de  la  piață?  Vorbiți  la  microfon  să  fie  înregistrat.   

Am  înțeles.  Bun,  în  acest  caz,  dacă  nu  aveți  cheile  de  la  piață,  de  ce  vi  se  solicită  cheile  

de  la  piață?  

Doamna Adela Trifan:   Păi,  nu  știu.  Dacă  dumneavoastră  m-ați  luat  așa  peste  picior  și  la  

11  metri  eu  am  venit  să  vă  fac  o  întrebare,  să  vă  să  vă  ridic  o  problemă  legată  probabil  

că  dumneavoastră  știți.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Probabil că dumneavoastră nu aveți 

cheile  de  la  piață.  Asta  e,  ca  să  fim  lămuriți.  

Doamna Adela Trifan:   Păi  tocmai.  Păi  dacă  el  s-a  dat  administrator  de  piață  și  mi-a  cerut  

cheile  mie.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Am înțeles. Vă  dați  seama  ca  

administrator  ați  văzut  ce  a  spus  și  domnul  Podaru,  că  au  fost  schimbați  de   două  ori  în  

ultimul  timp.  

Doamna Adela Trifan:   Domnul  Oliver  Păiuși  păi  poate  dumneavoastră  nu  știți,  eu  vă  spun,  

au  fost  rotiți  și  când  au  fost  rotiți de către companie...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  De către  Compania de Investiții.  

Doamna Adela Trifan:   Au  crescut  încasările  și  proștii  ăia  care  au  crescut  încasările,  un  

prost  dintre  ei  nu  dau  nume,  a  făcut  un  infarct  și  are  și  standuri  la  inima.  Că  în  Țara  

Românească  când  ești  om  și  muncești  și  îți  dai  tot  aportul,  ești  prost.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Dar dumneavoastră  înțelegeți    că  

Consiliul  Local  nu  are  de  unde  să  știe..    

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Haideți să citim Oda proștilor...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  ... să  știe  cine sunt  administratorii.   

Doamna Adela Trifan:   Poftiți?   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Consiliu  Local  nu  are  de  unde  să  

știe  cine  sunt  administratori  pieței,  cine  este  administratorul  pieței  în  momentul  ăsta.   

Doamna Adela Trifan:   Stați  puțin  păi  lămuriți-mă  că  de  asta  am  venit.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Consiliu  Local  nu  are de unde să 

cunoască numele administratorilor.  

Doamna Adela Trifan:  Aceste  piețe  s-au  privatizat?    Ascultați,  ascultați-mă  puțin.  Aceste  

piațe  până  la  urmă  s-au  privatizat.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Cum   să  se  privatizeze?   
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Doamna Adela Trifan:   Păi  cine  este  firma  Marcom?   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Nu  avem  de  unde  să..  Eu  personal  

nu  am  de  unde  să  știu  cine  este  firma  respectivă.  

Doamna Adela Trifan:   Bun,  de  acord  cu  dumneavoastră,  dar  eu  am  venit,  am  rugămintea  

să  îmi  spuneți  și  mie.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Ăsta era  motivu  pentru  care  vă  

îndrumam  ca  înainte  de  a  veni  în  fața  Consiliului  Local  să  vă îndreptați  către  funcționarii  

care  au  răspundere  asupra  piețelor  și  să-i  întrebați  pe  dânșii..  

Doamna Adela Trifan:   Cine  sunt  aceia?  Că  eu  astăzi  am  aflat  că  se  numesc  Marcom.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:   Nu.  Marcom  arobabil  că  este  o  

firmă,  nu  știu,  n-avem  de  unde  să  știm  noi  cine  este  firma..  

Doamna Trifan-Invitat : Domnule  Păiuși,  nu  am  vorbit  destul  de  românește?  S-a  adresat    

un  angajat  al  firmei  Marcom,  domnul  administrator,  la  ora  11 și 10  minute,  astăzi .  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: astăzi  Am  înțeles  și  fuga  fuguța  ați  

venit  în  fața  consiliului..  

Doamna Adela Trifan:   Exact.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Întrebați  consiliu  cine  este firma 

Marcom.  Exact asta am făcut  după  ce  am  spălat  tomberoanele  de  gunoi.  Am înțeles . Ședință  

care  a  început  la  ora  12.  

Doamna Adela Trifan:   Exact  pe  timpul  meu  domnuLE  Păiuși.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Adică  nu  era  mai  simplu  să  întrebați  

un  funcționar  care  răspunde  de  piețe  că sunt...  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință:   Domnule  Păiuși  păi tocmai  o clipă vă rog.   

Doamna Adela Trifan:   Da ți-mi dumneavoastră funcționarul  că  am  spus  de  5  ori.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință:   Vă  rog  un  pic  de  liniște..  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Acum înțelegeți penibilul situației?   

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Deci  doamna  doamna  Trifan  a  venit  aici  

tocmai  pentru  că  n-are  pe  cine  să  întrebe  și  a  ridicat  o  problemă  destul  de  vă  dați  seama.  

O  firmă  privată  vine  și  spune  că  e  administratorul  pieței.  Păi  pă  cine  să  întrebe?  O  

îndreptați  către  funcționari?  Care  funcționari?  Că  sunt  privați.  Care?  Domnule  Păiuși,  care?  

Păi  spuneți  un  departament?  Care  departament?   

Doamna Adela Trifan:   Dați-mi dumneavoastră  acum  un  număr  de telefon.   

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Cărui departament  să  se  adreseze  doamna 

Trifan.   
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Doamna Adela Trifan:   Și eu luni  că  știu  că  dumnealor  sâmbăta  și  duminica  nu  lucrează  

că  asta-i  viața.  Eu  luni  îl  sun  pe  acel  funcționar  public..  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Vă  rog,  nu  puteți  să  sunați și  acum  

că  încă  este  program  până  la  pai  16:30   

Doamna Adela Trifan:   Și unde  să  sun?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Vă  dau  imediat  telefonul,  vă  trimit  

telefonul.  Este  telefon  public.  Dacă  intrați  pe  site-ul  primăriei,  îl  găsiți  imediat.   

Doamna Adela Trifan:   La  ce  departament?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:   Imediat,  imediat  rămâneți  ca să vă 

dau datele.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: OK.  Doamna  Trifan  o  să  vă  dea  domnul  

Păiuși  un  număr  de  telefon  la  care  să  sunați.  Haideți  să  trecem  la  următorul  proiect.   

Doamna Adela Trifan:   Incă o dată vă  mulțumesc  frumos  și  încă  o  dată  fac  public  și  îmi  

cer  scuze  domnule  Păiuși,  că  v-am  deranjat.  Îmi  cer  mii  de  scuze,  îndurare.   

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Mulțumim  doamna  Trifan,  trecem  vă  rog,  

stimați  colegi  haideți  să  trecem  la  următorul  proiect  de  hotărâre.  Proiectul  numărul  7.   

7. Proiect de hotărâre privind  modificarea  și  completarea  a  completarea  anexei  numărul  2  

a  hotărârii consiliului local  numărul  12  din  2022  pentru  aprobarea  rețelei  școlare  de  stat  și  

particulare  de  pe  raza  sectorului  1.   

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Aici  doamna  Regalia  avea  un  amendament. E  

introdus  în  sistem ? OK.  Doamna  Regalia,  vă  rog  să  formulați  amendamentul.  Da  da  da.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia:   Ca  amendament  propunem  introducerea  în  rețeaua  

școlară  de  stat  și  particulară  de  pe  raza  sectorului  1  a  municipiului  București  pentru  anul  

școlar  2022- 2023.   

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia:  A  creșei Zebra ZOO   unitate arondată  Grădiniței  Steaua  

pe  care  noi  am  primit-o,  am  arondat-o  unității  de  învățământ  încă  de  anul  trecut  și  dintr-

o  eroare  a  fost  omisă   din  rețea.   

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Mulțumesc  deci  introducerea  Creșei Zebra 

Zoo...  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Creșei Zebra Zoo.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Vot  pentru  acest  amendament.  O  clipă  o  clipă  

clipă  ca  să  activez,  vă  rog.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia:   Am o  întrebare  pentru  această  unitate  cu  o  creșă  

creșa  din  Dorobanți,    din  Floreasca  165  crești... Poftiți? Domnule Păiuși.   
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Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Domnule  Păiuși ce e   cu  dumneavoastră  e  legal  

așa?  Ce e   cu  dumneavoastră  nu  mai  știți  legea?   

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Numai  un  pic,  domnule  Păiuși,  uitați-vă  la  mine. Creșa  

asta e  în  rețeaua  noastră,  dar  noi  n-am  introdus-o.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Vot  pentru  acest  amendament  și  doamna  

Regalia,  mai  aveați  ceva  de  completat.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia:  Și voiam  să  vă  întreb,  pentru  a  pentru  clădirea  creșei  

Zebra ZOO  am  făcut  formele  de  închiriere? S-a  terminat  contractul  de  când  ne-a  predat-o  

Primăria  Capitalei,  că   noi  de  aia  am  vorbit  în  iulie  Iulia,  ții  minte?  Păi  de  aia  și  pun  

întrebarea,  de  aia  întrebăm,  pentru  că  atunci  am  negociat.  Domnul  Șerban,  am  negociat  

împreună  pentru  grădiniță  și  am  lansat  problema  cu  creșa  de  vis-a-vis  de,  e o alee.  Grădinița  

e  pe  dreapta,  creșa  pe  stânga.  Vă  aduceți  aminte?  Da,  despre  acea  creșă  e  vorba.   

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Haideți  la  vot,  vă  rog.   

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Mulțumesc  mult.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință:   Mulțumesc  Doamna  Regalia  urmează  domnul  

Cristi  Preda  la  microfon  haideți,  votați,  vă  rog  Domnul  Ozata,  domnul  Păiuși,  domnul..  

doamna  Raluca,  domnul  Chirvasă,  o  clipă. Acum.  

Domnul Cristian Preda:   Bună  ziua,  doamna  președinte,  stimați  consilieri,  am  venit  astăzi  

ca  să  susțin  cauza  unor  clienți.  Sunt  avocat,  sunt  cetățeni  care  locuiesc  în  zona  Șoseaua  

Sisești  236 -256.  În  această  perioadă  mai  multe  proiecte  de  PUD  au  fost  lansate  în  dezbatere  

publică  sau  cel  puțin  au  apărut  afișe  în  zona  în  care  locuiesc  acești  acești  oameni  legate  

de  anumite  PUD-uri  pentru  construirea  de  blocuri  între  case.  Sunt  aici, clienții  mei  au  

petiționat  consilierii  sunt  la  invitația  domnului  Tudose,  căruia  îi  mulțumesc  pentru  invitație.  

În  în  aceste  zile  trebuie  să  aveți  în  vedere  faptul  că  PUD-ul , PUZ-ul   care  reglementează  

acea  zonă,  PUZ-ul  spitalului  din  Șoseaua  București-Târgoviște  10  este  în  verificare  de  către  

instanțele  de  judecată  în  strada,  în  stadiu  de  recurs  și  un  lucru  foarte  important  pe  care  

trebuie  să-l  analizați  atunci  când  aceste PUD-uri  vor  veni  pe  masa  dumneavoastră  este  

faptul  că  Consiliul  Local  are  atributul  să  voteze  pe  oportunitate  dacă  este   oportun  sau  nu  

să  se  aprobe  acele  PUD-uri  care,  după  părerea  noastră,  încarcă  fragrant  legea.  Străzile  

laterale,  deși  acest  PUZ  trebuia  să  reglementeze,  spitalul  a  reglementat  o  zonă  foarte  

extinsă,  inclusiv  străzi  secundare,  alei,  cu  reglementare  de  modificare  a  tramei  stradale,  de  

lărgire  a  străzilor  care  trec  prin  case  construite  chiar  și  acum  doi, trei  ani  de  zile.  Atâta  

timp  cât  Consiliul  Local  nu  prevede  fonduri  pentru  exproprieri,  acele  toate  documentațiile  

de  urbanism  sunt  pur  fictive.  Nu  știm  cum  a  trecut  la  Primăria  Capitalei  această  hotărâre  

de  Consiliu  General  care  a  aprobat  PUZ-ul  Șoseaua  București-Târgoviște  10,  din  punctul  

nostru  de  vedere,  este  total  ilegală.  Prejudiciile  pe  care  le-ar  cauza  punerea  în  aplicare  a  

acestui  PUZ  prin  aprobarea  de  PUD-uri  sunt  mult  mai  mari  decât  respingerea  acestor  PUD-

uri  în  cadrul  ședințelor  de  Consiliu  local.  Gândiți-vă  la  faptul  că  acele  construcții  care  ar  

urma  să  edifice  în  baza  PUD-urilor  pe  care  dumneavoastră  le  aprobați   

ar  putea  să  fie  demolate  în  instanță,  dumneavoastră  răspunzând  nu  numai  pentru  prejudiciile  

cauzate  riveranilor,  ci  și  în  fața  dezvoltatorilor  care  vor,  cel  puțin  aparent  de  bună  credință,  



58/ 
 

vor  investi  bani  în  acele  proiecte  și  se  vor  vedea  cu  investițiile  demolate  din  culpa  

Consiliului  Local,  care  ar  da  verde  acestor  construcții.  Repet,  străzile  reglementate  din  acel  

PUZ  efectiv  sunt  desemnate  ca  trecând  nu  numai  prin  curțile  oamenilor,  dar  și  prin  clădiri  

construite  acum  2-3  ani  de  zile.  Deci,  solicitarea  mea  este  să  respingeți  orice  propunere  

care  vine  pe  această  temă  în  privința  PUD-urilor  din  zona  Sisești  236- 256  mulțumesc.   

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Vă  mulțumim  mult  de  tot  pentru  această  

informare.  Domnul  Podaru,  vreți  să  vorbiți?   

Domnul Dan-Niculae Podaru: Am  avut  surpriza  neplăcută  ca  aparatul  de  specialitate,  

arhitectul  și  cei  de  la  urbanism  să  avizeze  aceste  proiecte.  Vreau  să... sunteți  avocat?  Da?  

Adică  în  momentul  în  care,  ci  trebuie  să  înțelegeți  următorul  lucru  în  momentul  în  care  o  

atare  situație  nu  este  anulată  în  instanță  nu  există  o  anulare  sau  modificare  a  PUZ-ului  și  

a  consecințelor  pe  care  le  induce  acesta,  dezvoltatorii  pot  să  susțină  că  este  legal  ceea ce   

cer  dânșii,  ceea  ce  înseamnă  că  noi  ne  putem  expune.  Nu  ne  mai  certăm  cu  proprietarii  

caselor  care  sunt  nou  construite  și  cu  vecin,  vecinii,  ci  ne  vom  certa  în  mod  direct  cu  

dezvoltatorii.  Explicați-mi  ca  avocat  legal,  cum  vedeți  dumneavoastră  această  situație  și  

care  sunt  soluțiile  pe  care  ni  le  propuneți?  Și  un  al  doilea  lucru,  doamna  președinte,  cu  

acea  comisie  cât  încă  se  mai  lucrează,  vă  rog  frumos,  puteți  să  rugați  să  se  facă  o  HCL  

ca  să  intrăm  în  legalitate.  Funcționarii  ne  pot  ajuta  ca  să  și  votăm  astăzi  că  a  rămas,  că  

votăm  mai  încolo  și  deja  să  face  târziu  și  este  ziua  de  vineri  mulțumesc.   

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Mulțumesc,  doamna  Porumb,  voiați  să  

adăugați  ceva,  să..  domnul  Păiuși  și  după  doamna  secretar.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Rog  dacă  poate,  să  răspundă  domnul  

avocat,  pentru  că  e  foarte  interesant  ce  spune  dânsu.  Proiectul  respectiv  este  ajuns  la  

Cabinet  de  către  este  întocmit  proiectu  de  către  BRUA  de  către  urbanism.  Eu  dacă  nu-l  

semnez,  domnul  Pânișoară  merge  repede  la  ISCA,  ISC,   îmi da o  amendă de  30000  de  lei,  

îl  voi  înainta  către  Consiliul  Local  și  răspunderea  o  să  vă  aparțină  până  la  urmă,  pentru  

că  acel  PUZ,  acel  plan  urbanist  zonal  întocmit  așa  cum  spune  domnul  avocat,  adică  străzi,  

trame  stradale  sunt  peste  casele  oamenilor,  permite,  repet,  permite  dezvoltatorilor  un,  să  

acopere  mai  multe  etaje,  un  procent  de  ocupare  al  terenului  mai  mare,  un  coeficient  de  

utilizare  mai  mare  pentru  că  face  PUZ-ul  și  trama  stradală  nu  este  conformă  cu  realitate,  

adică  nici  măcar  sau  ar  trebui  PMB  să  exproprieze  zeci  de  case  din  zona  respectivă.  Da,  

e  doar  un  exemplu  ce  ne  spune  domnul  avocat  că  sunt  mai  multe  probleme   în  în  zona  

respectivă.  Eu  practic  sunt  forțat  de  către  avocații  dezvoltatorilor  să  semnez  această  

documentație, și  s-o  trimit  în  fața  consiliului.  Eu  vă  spun  foarte  deschis,  foarte  sincer  lucrul  

ăsta.  Deci  nu,  nu  vă  ascund  absolut nimic.    

Domnul Dan- Niculae Podaru: Vă  rog  să-mi  răspundeți  ca  să  văd  care  e  soluția.   

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Ok,  Domnul  Păiuși,  mai  aveți  ceva  de  

adăugat?  Domnul  Podaru,  dumneavoastră?  

Domnul Dan- Niculae Podaru: Nu.  Două   lucruri  comisia  consilierilor  și  întrebarea  pentru  

domnu.  Mulțumesc.   
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Domnul Cristian Preda: Din  punctul  meu  de  vedere,  tramele  stradale  sunt  fictive.  Nu  pot  

să  avizez  un  proiect  atâta  timp  cât  strada  nu  există.  Nu  pot  să autorizez și cel puțin  în  legea  

50,  51  se  prevede  în  mod  clar  că  nu  poți  să  dai  în  exploatare  o  construcție  colectivă  atâta  

timp  cât  nu  are    acces  la  infrastructură.  Nu  poți  să  avizezi  construirea  unui  bloc  de  10  

etaje  pe  o  scară,  pe  o  o  stradă  de  4-6  metri.  Avem  chiar  în   zilele  trecute  s-a  întâmplat  

nenorocirea  din  cartierul  francez,  pe  motive  de  oportunitate,  dumneavoastră  puteți  să  aprobați  

sau  nu  alte  derogări  de  la  normele  existente  acolo.  Deci,  dacă  dezvoltatorii  ar  veni  cu  

documentație  de  autorizație  de  construire  și  să  să  li  se  permită  construirea  în  baza  

reglementărilor  existente,  este  una.  Este  treaba  autorității.  Când  vin  în  Consiliul  Local  vin  

cu  derogări  suplimentare  pe  motive  de  oportunitate  aveți  toată  libertatea  să  nu  dați  verde  

la  investiții  care  ulterior   riscă  să  fie  demolate  și  dumneavoastră  să  răspundeți  pentru  

prejudiciile  pe  care  le  cauzați  dezvoltatorilor.   

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Mulțumesc.  Era  domnul  Ciungu.  Văd  că  s-a  

înscris  din  online,  domnu  Ozata  și  domnul  Tudose.  Să  anunț  și  rezultatul  votului.  

Amendamentul  a  fost  aprobat  cu  25  de  voturi  pentru.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Bună  ziua,  mă  auziți?   

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Da,  da,  domnule  Ciungu,  vă  rugăm.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Ok  voiam  doar  să-l  rog  și  eu  pe  pe  domnul  

avocat  dacă  poate  să  ne  lase  și  nouă  contactele,  dacă  poate  să-i  lase  contactul  doamnei  

viceprimar  Porumb,  ca  să  intru  și  eu  în  contact  cu  dânsul.  Probabil  și  domnul  Ozata  are  

o  astfel  de  cerință  similară,  noi  fiind  în  comisia  de  urbanism,  de  culpată  a  Consiliului  

Local  o  singură  temă  n-am  înțeles  dacă  e  vorba  despre  un  PUZ  deja  aprobat  de  Consiliu  

General  sau  nu,  pentru  că  dacă  e  vorba  de PUZ,  el  se  poate  aproba  doar  de  către  Consiliul  

General,  nu  de  către  Consiliul  Local.  Deci  ar  trebui  mers  și  acolo.  În  rest,  nu  cred  că  e  

cineva  din  Consiliu  Local  de  acord  ca  un PUZ nou  să  treacă  prin  casele  oamenilor.  Cred  

că  e  normal  ca  un  astfel  de  PUZ  să  fie  modificat  să  țină  cont  de  ceea  ce  există  astăzi  la  

fața  locului.   

Domnul Cristian Preda: PUZ-ul  București - Târgoviște  10   este  aprobat,  este  în  stadiul  de  

recurs  la  Curtea  de  Apel  pentru  anularea  acestuia,  însă  în  paralel  au  mai  apărut  în  acea  

zonă  panouri  de  informare  cu  privire  la  elaborarea  unor  PUD-uri  și  sau  alte  PUZ-uri  care  

bănuiesc  că  sunt  pe  masa  UAT-ului,  pe  masa  Primăriei  Sectoru  1  mă  refer  la  PUD-uri  și  

nu  la  PUZ-uri  care  ar  fi  de  competența  Consiliul  General.  Deci  în  și  cu  siguranță  cel  

puțin  două  propuneri  de  PUD  există  pe  pe  acea  zonă,  deci  care  sunt  de  competența  

Consiliului  Local  Sector  1,  ori  un  PUD,  atâta  timp  cât  există  acel  PUZ  Șoseaua  Târgoviște  

10,  București-Târgoviște  10  există  chiar  și  în  în  cadrul  unui  litigiu  de  Contencios  

Administrativ,  noi  nu  vedem  oportunitatea  ca  chiar  și  de  la  acel  PUD  să  se  deroge  în  

continuare  prin  PUD-uri  aprobate  de  către  Consiliul  Local  Sector  1.  Deci  s-a  derogat  odată  

în  mod  nepermis  de  la  lege,  spunem  noi  prin  acel  PUZ  mai  vin  astăzi  dezvoltatorii  să  să  

mai  primească  ceva  în  plus  și  prin  PUD-urile  pe  care  le  promovează.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Din  doar  din  punctu  de  vedere  al  consilierului  

local, noi  lucrăm  pe  PUZ-uri  sau  PUG-uri  care  sunt  și  regulament  local  de  urbanism  al  

Bucureștiului,  care  e  al  PUG-ului  de  fapt,  care  sunt  în  vigoare,  nu  lucrăm  pe  ceva  ce e 
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contestat  sau  așa  mai  departe,  cum  ați  spus  dumneavoastră  că  o  oportunitate,  normal  că  

nu,  nu  e  normal  să  să  aflăm  ceva  unde  deja  există  o  locuință  și  repet,  dați-ne  vă  rog  

frumos,  lăsați-ne  contactul  dumneavoastră  la  la  doamna  viceprimar  Porumb.  În  același  timp  

vreau  să  remarc  în  fața  tuturor  colegilor  ce  ne-a  declarat  domnul  Păiuși.  Deci,  USR-ul  s-

a  oprit  din  a  se  lupta,  să  zicem  așa,  cu  ghilimelele  de  rigoare,  cu  cu  dezvoltatorii  care  

construiesc  problematic  în  capitala  noastră.  S-au  au  câștigat,  au  înfrânt  sau  au  fost  înfrânți.  

Bine,  nu  că  ar  fi în cercat  vreodată  dânșii  dar  au  un  task  să  blocheze  de  fapt  toată  

dezvoltarea.  Dezvoltarea  Capitalei  și  a   sectorului  1  se  puteau  face  împreună  cu cap  se  

puteau  face  respectând  legea  și  respectând  și  toți  locuitorii,  dar  n-ați  vrut  asta.  Se  pare  că  

aveți  alte  gânduri.   

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Mulțumesc  Domnu  Alev  și  domnul avocat.   

Domnul Cristian Preda: Se  mai  poate?   Din  păcate  acest  PUZ există,  este  aprobat  în  fosta  

legislatură  s-a  întâmplat  acum.  Este  datoria  dumneavoastră  de  astăzi  să  nu  dați  voie  mai  

departe  să  se  încalce  încă  o  dată  legea  în  afara  acelui  vot  care  s-a  întâmplat  în  2018  sau  

când  a  fost  aprobat  acel  PUZ.  Este  un  PUZ  fictiv,  după  părerea  mea,  există  poate  și  niște  

la  aspecte  care  țin  de  latura  penală  în  modalitatea  în  care  a  fost  aprobat.  Nu  este  treaba  

mea  să  verificați,    eu  sunt  angajat  doar  pe  partea  de  anulare  în  contencios  administrativ,  

dar  mai  departe  cu  obținerea  altor  derogări  de  la  acele  norme  urbanistice  nu  sunt  oportune.  

Este  suficient  cât  s-a  derogat  prin  acel  PUZ,  nu  este  necesar  și  nu  este  oportun,  este  

periculos  pentru  cartierul  respectiv  să  aprobați  derogări  suplimentare  și  e  posibil  să  

răspundeți,  repet,  dumneavoastră,  ca  și  consilieri,  pentru  că  prejudiciile  sunt  mai  mari  atunci  

când   demolezi  decât  atunci  când  pur  și  simplu  nu-i  dai  voie  dezvoltatorului  să  obțină  mai  

mult  decât  are  deja  prin  regulamentu  de  urbanism  al  PUG-ului   sau  al  respectivului  PUZ,  

care  deocamdată  este  în  procedură  de  anulare.   

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Mulțumesc.   

Domnul Dan- Niculae Podaru: Pot  să  vorbesc?  Domnule  avocat,   am  vro patru   întrebări  

către  dumneavoastră.  De  ce  spuneți  că  noi  ca  și  consilier  trebuie  să  răspundem?  Eu,  care  

sunt  comisia  de  urbanism,  pot  vota  doar  pe  oportunitate,  în  niciun  caz  pe  ceva  tehnic.  

Toate  proiectele  care  au  nevoie  de  avizul  nostru  aviz  consultativ  ajung  la  noi  pe  masă  cu  

avizul  comisiei  tehnice  și  avizului  arhitectului  șef.  De  ce  trebuie  să  refuz  eu  pe  oportunitatea  

atea  timp  cât  dumneavoastră  de  20  de  minute  aici  invocați  probleme  tehnice.  Unu, doi  de  

ce  li  se  emite  certificat  de  urbanism  prin  care  se  cere  PUD,  atâta  timp  cât  ele  stau  la  

baza  unui  PUZ.   

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule  avocat,  înainte  să-i  răspundeți  colegului  meu,  

doresc  să  vă  arăt  acest  plic.  Este  ca  urmare  a  unui  vot  absolut  corect  dat  de  comisia  de  

urbanism  din  care  fac  parte,  alături  de  colegii  mei,  consilierul  Alev,  doamna  președinte  

Sorete Arbore  din  partea  USR-ului,  domnul  Remu  Șerban,   suntem  târâți  tot  consiliu  într-

un  proces  pentru  că  am  respectat  exact  ceea  ce  dumneavoastră  ne  spuneți.  Ceea  ce  ați  

afirmat  aicea  este  foarte  corect.  Noi  ne  aflăm  și  dacă  ați  fi  urmărit  ședințele  în  acești  2  

ani  de  zile  tema  a  fost  abordată  de  mai  multe  ori,  în  mod  explicit.  Ne  aflăm  între  varianta  

foarte  corect spusă  de  dumneavoastră  de  a  vota  pe  oportunitate.  Așa  este,  în  condițiile  în  

care  ne vin  din  spate,  avizele  favorabile  date  și  atenție,  acolo  trebuie  căutat  vinovatul,  date  
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de  către  arhitectul  șef,  de  către  comisia  tehnică  de  specialitate  formată  din  arhitecti,  de  

către  Direcția  Rutieră  de  la  Capitală,  care  stabilește  printre  altele  și  trama  stradală  și  care  

își  dau  avizul  sau  își  dau  acordul  pentru  aceste  PUD-uri  care  ajung  la  noi.  Noi  rămânând  

să  fim,  dacă  vreți,  cei  care  scot  castanele  din  foc.  Și  atunci  avem ,  avem  de  ales  fie  să  

ne  mulțumim  investitorii,  așa  cum  spunea  și  domnu  Păiuși,  fie  să  ne  mulțumim  locatarii.  

Am,  vă  mulțumesc  pentru  încredere  și  pentru  schimbul  de  contact.  O  să  îi  spun  colegului  

Podaru  și  doamnei  Ramona  că am  schimbat  telefoanele  cu  dumneavoastră.  Deci,  din  acest  

punct  de  vedere,  în  mod  public,  o  să  vă  fac  invitație  în  cadrul  comisiei  de  urbanism  și  

aș  dori,  cu  experiența  dumneavoastră  în  domeniul  legal,  să  ne  dați  o  soluție  astfel  încât  

să  putem  vota  absolut  așa  cum  ne  dictează  conștiința  morala  cum  ce  vreți  să  spuneți  pe  

oportunitate,  în  mod  legal,  fără  a  fi  amenințați  că  vom  fi  iarăși  dați  în  judecată.  Aicea  

este  problema  noastră,  pentru  că  într-adevăr,  ceea  ce  ați  spus  este  corect.  Au  trecut  cu  

votul  consiliului  amenințat,  ne-a  amenințat  voalat  sau  nu,  o  serie  de  situații  mai  mult  sau  

mai  puțin  corecte,  vizate  favorabil  și  asumate  favorabil  de  aparatul  de  specialitate.  Asta  

este  ceea  ce  reprezintă  esența  a  tot  ceea  ce  a  discutat  cu  toți  consilierii  de  aici  de  față,  

din  de  la  toate  formațiunile.  Da?  Domnul  Păiuși  v-a  spus  că  altfel  îi  dă  în  judecată  mafia  

imobiliară,  investitorii,  cum  vreți  să  o  spunem. Dumneavoastră  prezentați  locatarii  afectați  

și  mi  se  pare  foarte  corect.  Nici  eu  nu  mi-aș  dori  să-mi  sară  nu  știu  ce  bâzdâganie  lângă  

lângă  casă.  Numai  că,  în  această  poziție  extrem  de  vulnerabilă  a  consilierului  local  și  ca  

să  facă  o  paranteză,  ca  să  înțelegeți  esența,  că  asta  e  foarte  important.  În  acest  proces  care  

îl  avem  în  derulare,  inițial  am  crezut  că  pot  măcar  se  chiar  se  urmează  aflarea  adevărului.  

Adică  inițial  s-a  dat  în  judecată  inclusiv  aparatul  care  a  emis  aceste  avize  arhitect-șef,  

întocmitor,  tot  ce  s-a,  tot  ce a  însemnat  aparatul  de  specialitate  al  urbanismului,  da?  După  

care  investitorul,  constructorul,  cetățeanul,  cum  vreți  să-i  spunem,  s-a  gândit  că  mai  devreme  

sau  mai  târziu  o  să  ajungă  cu  acea  autorizație  la  aceeași  oameni,  drept  pentru  care  în  fața  

instanței  a  retras,  atenție,  a  retras  acuzațiile  față  de  aparatul  care  ne-a  dat  noua  acele  avize  

favorabile..   

Domnul Dan- Niculae Podaru: Asta  e  șocant.   

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Păi,  nu,  nu  e  șocant,  este  realitatea.  Cu  asta  ne  

confruntăm,  știu.  A  retras  acuzațiile  față  de  arhitectul-șef  care  a  dat  avizul  de  legalitate,  

față  de  întocmitor,  față  de  comisia  tehnică  de  urbanism  formată  din  arhitecți  și  ne-a  lăsat  

pe  noi  consilierii,  care,  corect,  zic  eu,  am  procedat  respectând  opțiunea  noastră  pă  

oportunitate  să  răspundem.  Nu  vreau  să  monopolizez  ședința.  Am  schimbat  contactele  și  

chiar  vă  rog,  chiar  și  cu  colegii  avocați,  dacă  aveți,  sunteți  invitați,  ținem  legătura,  o  să  

vă  vă  înștiințez  când  avem  ședință  de  urbanism  și  să  găsim  o  formulă,  dar  care  să  ne  

poată  proteja  și  votul  nostru,  atenție  pe  oportunitate,  legalitate  și  moralitate.  Vă  mulțumesc!   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Mulțumesc! 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Stați puțin, doamna….  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Stimați colegi ! Da! 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Doamna Președinte, aștept niște răspunsuri. 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Imediat! Asta voiam să zic. E și doamna Otilia 

care vrea să vorbească, da'… Haideți, eu o să dau drumul la vot și pe proiect în integralitate. 

Proiectul numărul 7. Da? Vă rog să votați. Domnul… domnu' Ozata, Doamna Otilia.  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Păi stați puțin, să termin și eu, că n-am…n-am apucat. Dați-i 

cuvântul domnului avocat, vă rog. Adică, să aflu și eu părerea unui avocat.  

Domnul Alexandru Dumitrescu: Neinteligibil întrebările, că nu… 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Da. De ce trebuie noi doar pe comisia de…  De ce ați apelat 

dumneavoastră doar la comisia de oportunitate să blocheze sau să o pre… Că n-ar trebui să se facă, 

sunt de acord… Dar de ce aparatul doamnei Arhitect Șef dă aviz favorabil și-mi trimite mie pe… 

să-l refuz eu? Adică, ce nu înțeleg aici? Că ceva nu mi se …   

Domnul Alexandru Dumitrescu: Din punctul meu de vedere, atâta timp cât… cât cineva, oricine 

ar fi funcționar public, observă că anumite avize sunt date cu încălcarea legii și mă refer a legii, nu 

a normelor de aplicare și așa mai departe. Ar trebui să facă plângere penală atunci când sunt cu 

adevărat false sau cercetare disciplinară, în momentul în care aceste avize sunt date cu încălcarea 

altor norme în afara legii. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: De acord. Nu se face asta și va ajunge la noi în comisie, în Comisia 

de oportunitate.  

Domnul Alexandru Dumitrescu: În ceea ce privește PUZ-urile, cel puțin la Capitală, știți foarte 

bine că a intrat DNA-ul și a ridicat foarte multe dosare cu privire la schimbări de plan și așa mai 

departe. Nu știu cum au fost aprobate aceste PUZ-uri… 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Nu este treaba noastră. Până la o… până nu avem o hotărâre a 

instanței, nu putem să judecăm.  

Domnul Alexandru Dumitrescu: Absolut! Dar, pe de altă…. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Ele sunt valabile…până hotărăște instanța că nu sunt valabile. 

Domnul Alexandru Dumitrescu: Dar, pe de altă parte, atnci când un dezvoltator vine să obțină 

un PUD, vine pentru că… 

Domnul Alev-Burhan Ozata: O secundă! Vine pentru că aparatul Arhitectului Șef a dat în 

Certificatul de urbanism PUD. 

Domnul Alexandru Dumitrescu: Pentru că este dreptul dezvoltatorului să ceară și este și dreptul 

dumneavoastră să refuzați. Deci, a… 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Domnul meu, eu nu sunt tehnic, eu sunt economist. În Comisia de 

urbanism vorbesc, votez pe oportunitate. Dar… deci eu, simplist vorbind, mă uit, îmi place, mi se 

pare că se încadrează în zonă. Eu nu pot să judec înălțimea, retragerile.  

Domnul Alexandru Dumitrescu: Dar foarte…. În momentu în care sunteți consilier, trebuie să 

știți și dumneavoastră legea, dacă regulamentul de urbanism care reglementează acea prprietate...  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Păi în baza legii! Am refuzat PUD Jandarmerie și ne-a dat în 

judecată și suntem singurii care suntem în proces în continuare cu ei.  
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Domnul Alexandru Dumitrescu: Pentru că pentru că asta a cerut dezvoltatorul.  Însă…  

Domnul Alev-Burhan Ozata: În baza legii, domnule! 

Domnul Alexandru Dumitrescu: Însă, consilierii știți foarte bine că nu au răspuns. A răspuns 

Consiliului Local și UAT-ul pentru că au făcut ping-pong între drepturile dezvoltatorului. Nu s-a 

răspuns pentru vot, pentru modalitatea în care s-a votat, s-a răspuns pentru tergiversare și pentru 

expectativa dată dezvoltatorului că ar putea obține ceva acolo. …(neinteligibil)… 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Bun! Și revin la întrebarea asta. Dacă, de ce se trimi… Cum adică 

e dreptul dezvoltatorului?  Când depune un teren, depune Certificat de urbanism pentru construire. 

Aparatul care stă și studiază speța tre' să ia o decizie înainte să ajungă la mine. Domne, îi dăm 

urbanism lu' ăsta? N-avem drumuri trasate acolo, cum construiește?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Haideți, vă rog, că sunt foarte mulți consilieri 

care vor să intervină. Și avem și doamnele și domnii directori în sală, care probabil că nu mai pot 

aștepta. Și să le dăm cât mai repede cuvântul. Urmează Domnu Păiuși, doamna Otilia, Domnul 

Podaru, domnu Tudose, vă rog scurt. Eu dacă aș putea, v-aș da la toți cuvântul acum.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Voi fi foarte scurt. PUZ Târgoviște 

a creat mari probleme pentru că…cum să… să fiu cât mai mai puțin tehnic? A creat trame stradale 

peste locuințele existente. Și în mod normal, Primăria Municipiul București avea obligația, 

urmarea acestui PUZ, să facă exproprieri și să creeze acele trame stradale. Dezvoltatorii, 

beneficiarii, mă rog, proprietari de terenuri, nu contează, încearcă să dezvolte pe actualele 

amplasamente proprietate ale lor, evident, dar cu trame stradale existente, nu cele din proiect. Și 

de aici pare toată această discrepanță între ce își doresc unii și ce există în realitate. Ăsta este 

motivul, dacă îmi dați acordul… Eu oricum am inițiat și m-am gândit la toate problemele astea, că 

nu e doar un caz, sunt… Av… am avut în audiență persoane care au venit și mi-a zis: Domnule, 

eu nu pot să construiesc, că am primit de la dumneata, am primit aviz nefavorabil.  Vreau să 

construiesc o casă, nu pot, că este pe un drum invent… nu inventat, trecut în trama stradală. Și nu 

doresc altceva decât ori mă expropriați, ori vă rog să îmi permiteți să construiesc. Deci eu vă dau 

exemplu clar, concret, pe care l-am avut în audiență. Dacă am acordul dumneavoastră și m-am 

gândit la situația asta, să cer Primăriei Municipiului București suspendarea parțială a acestui PUZ. 

E una din soluții la care m-am gândit și la care am lucrat. Și dacă... vedeți aici totul este deschis, 

am și acordul dumneavoastră, nu trebuie votat. Eu inițiez cât mai repede această procedură către 

Primăria Municipiului București. Deci nu în integralitate, ci parțial. Sau să ne dea un termen clar 

Primăria Municipiului București în cât timp expropriază și când trece la execuția acestor străzi. Și-

atunci am rezolvat problema. Execuția străzi, exproprierea acelor, cred că sunt vreo 5 sau 6 

locuințe, aproximativ vă zic lucrul ăsta. Ca să existe și să treacă la dezvoltarea acelei…acelor trame 

stradale. Dacă îmi spuneți, eu fac lucrul ăsta. Și cred că asta ar fi singura soluție, că altfel voi fi 

nevoit să aduc proiect în fața Consilului… Proiectele, că nu-i vorba de un singur proiect, și intrăm 

iar între a fi dați în judecată, și pă bună dreptate, de către domnul avocat care reprezintă interesele 

locuitorilor și…sau dezvoltatorii care pe bună dreptate și ei spun: Domne, am un pus, vreau să 

construiesc. Că treama stradală nu e făcută de primărie, nu mă interesează. Voi face aceste 

demersuri și o să vă țin la curent cu ele.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ok! Doamna Otilia, domnul avocat. 
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Doamna Otilia Sorete-Arbore: Eu nu mai zic multe, că s-a spus absolut tot, tot ce vroiam să spun 

eu până acum. Vă chem la următoarea Comisie de urbanism. Vreau să vă asigur că, Comisia de 

urbanism pe care am condus-o până acum au luat numai…s-a votat foarte integru și neafiliat 

politic, iar pe speța aceasta vom lua în considerare toate…toate oportunitățile. Și, normal, va prima 

interesul public. Vă mulțumim frumos că ați venit.  

Domnul Alexandru Dumitrescu: Și eu vă mulțumesc tuturor.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Proiectul numărul 7 a fost votat cu unanimitate 

de voturi. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

– 25 de consilieri locali prezenți 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  O să trecem la proiectul numărul 8. Domnul… 

mai era domnul Tudose Domnul Podaru? Nu mai vrea? Domnul Tudose. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu, eu o să iau legătura cu domnul avocat. Problemele sunt 

într-adevăr foarte stringente și foarte delicate, și pentru noi și pentru cetățeni. Așa că… și voi lua 

în considerație și ceea ce a spus domnul Păiuși.  Trebuie…singurul lucru de care îl rog și pe domnul 

avocat să țină cont este că, așa cum dânsu a afirmat… în urma PUZ-ului, investitorul bine și cere 

un Certificat de urbanism care îi iese cu PUD. Acel Certificat de urbanism care îi iese cu PUD 

înseamnă ca trecut prin analiza aparatului de specialitate. Până să ajungă acel PUD la votarea în 

consiliu a existat un aparat de specialitate care a hotărât, a decis că nu poate să meargă mai departe 

cu emiterea autorizației de construcție, ci trebuie să facă un PUD. Foarte frumos! Acel aparat de 

specialitate eu îl acuz de ilegalități. Și o spun foarte clar. Pentru că în fața consilierilor care poate 

să voteze, neavând pregătire de specialitate… și repet, neavând pregătire de specialitate, putem 

vorbi de oportunitate, putem vorbi dacă suntem de acord sau dacă ne place sau dacă orice altceva, 

mai puțin de partea tehnică. Partea tehnică, chiar dacă dumneavoastră ați invocat că ar trebuit să 

cunoaștem legea, da, sigur o cunoaștem, dar cum este cuvântul meu, am terminat psihologia, dacă 

mă pronunț din punct de vedere legal față de cuvântul dumneavoastră care ați terminat dreptul ca 

avocat. Cam despre asta vorbim.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ok! Stimați colegi, deci trebuie să vă anunț 

următoarele lucruri. Sunt colegi care deja au ieșit în pauză. Oricum urmează o pauză, dar la patru 

și jumătate sistemul electronic va intra în revizie.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose:  Asta e! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Apoi, așadar, o să putem să votăm doar cei 

prezenți în sală, nu și cei online. Haideți, vă rog frumos să scurtăm acest subiect, că deja ne lungim 

prea mult și n-avem astăzi niciun PUD pe ordinea de zi, ca să… Vă rog! 

Domnul Alexandru Dumitrescu: O secundă! Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Pe de altă 

parte, funcționarii din cadrul Primăriei trebuie să știe că există o infracțiune nedenunțarea 

infracțiunii de care iau cunoștință în momentul în care analizează aceste documente. Dacă observi 

că cei de la Comisia de circulație de la Capitală au dat un aviz ilegal, este datoria funcționarilor să 

sesizeze organele de anchetă și așa mai departe. Deci, nu, punctual sunt, poate sunt mai multe 

încălcări ale legii. Sunt, sunt de acord… 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vedeți? Aici puteți să faceți. Aveți toată 

libertatea. 

Domnul Alexandru Dumitrescu: Sunt de acord face, sunt de acord cu dumneavoastră că acele 

proiecte nu ar trebui să mai ajungă pe masa Consiliului Local, care, repet, încalcă flagrant 

dispozițiile legale în vigoare. Aparatul administrativ ar trebui să facă ordine. Doar așa nu veți mai 

fi încărcați cu proiecte ilegale pe masă, pe masa consiliului.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Mulțumim mult de tot că ne-ați…relatat toate 

acestea. Doamna Porumb, vă rog! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Eu am o singură întrebare legat de 

faptul că o ședință de Consiliu Local se programează în ziua în care sistemul ăsta online intră în 

revizie. Sau ce se întâmplă de fapt și de drept? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Acest anunț a venit de pe…de 

la Confero pentru toate sistemele în timpul ședinței. Nu a fost ceva intenționat. Sunt cei care 

asigură mentenanța, belgienii care asigură mentenanța sistemului de vot, exact… Și au anunțat, 

am văzut adresa de mail care a venit în… după începerea ședinței, primită de colegii de la 

Informatică, cu privire la intrarea în sistemul de men… în verificare a sistemului de vot, astăzi la 

ora 16.30. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Da. Dar ei, totuși, înțeleg că sunt un 

prestator de servicii pe banii Primăriei Sectorului 1. Beneficiaru-i Primăria. Adică noi putem stabili 

foarte clar când intră oamenii ăștia să modifice sistemul ăsta și când nu. Nu că intră așa când le 

apucă lor, în timpul unei ședințe de Consiliu Local. Mă gândesc. Cine coordonează relația cu 

dumnealor…  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  OK! Haideți să dăm… 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: …ar trebui să aibe un cuvânt de zis 

aici. Nu doar să interzicem votul din online al consilierilor.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. Haideți să dăm cuvântul doamnelor și 

domnilor directori. Doamna Fodoca Maria, doamna Popa Verginica, doamna Nicoleta Gaidoș, 

domnul Brat… Barosan Corali…Doamna Barosan Coralia, dacă sunteți în sală, vă rog, haideți la 

microfon.  Să apăsați pe microfon. Vă rog, colegii de la tehnic, o puteți ajuta pe doamna director? 

OK, gata, acum. Bună ziua, doamnă!  

Doamna  Coralia Barosan:  Se aude? 

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

Doamna  Coralia Barosan:  Bună ziua, stimați consilieri! Bună ziua! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, doamnă, vă auzim. Vă ascultăm.  

Doamna  Coralia Barosan – Director Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă: Vreau 

să vă spun că am venit în această ședință. Mă numesc Coralia Barosan, sunt directorul Colegiului 

Tehnic de Aeronautică Henri Coandă. Vreau să vă spun că am venit pentru că avem situații urgente 

și tot așteptăm rectificarea bugetară de 3 luni. Nu putem…suntem în momentul în care nu putem 

să dăm drumul la căldură, deoarece avem centrală termică proprie și s-au stricat, ne-au spus cei de 
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la RSBTI că s-au stricat niște, s-au defectat niște componente. Nu e vorba de investiție. E vorba 

de componente ale pompelor, cazanelor și așa mai departe. Nu avem bani în buget. Am rămas fără. 

Am făcut…Vino puțin! Doamna contabil a venit cu mine, am făcut…am… Noi suntem centru de 

bac…în fiecare an, în cele două sesiuni. Întotdeauna am fost centru de bac. Am fost, au dat, au fost 

arondate vreo 4-5 licee la noi în fiecare an, plus liceele, mă rog, ddar aceia nu vin fizic la școală la 

noi. Suntem profil unic de aviație pe țară și sunt arondați și încă vreo 4-5 licee din țară. Problema 

este că am igienizat, am făcut și igienizarea după aceste…pentru ca să putem începe școala…am 

făcut igienizarea toaletelor și câtorva săli de clasă. Acolo unde s-a ținut bacul. Bineînțeles, și știți 

cum e, și după pandemie și după toate acestea, o școală nu poate funcționa, poate că știți și 

dumneavoastră… fără bani, fără buget. Aș vrea…. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna director, mă iertați că vă întrerup… 

Doamna  Coralia Barosan – Director Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă: Da! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Noi, în luna aprilie, atunci când am, când s-a… 

a fost aprobat bugetul general centralizat al Sectorului 1, noi, consilierii locali PSD, am făcut 

amendamente și împreună consilierii locali PNL, cred că pe fiecare unitate de învățământ. Vă rog 

să îmi spuneți, la această oră, v-a fost repartizată vreo sumă? Acum, când vorbim.  

Doamna  Coralia Barosan – Director Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă: Dacă 

ne-a fost repartizată vreo...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Noi am făcut amendamente pentru fiecare 

școală. Ați primit?  

Doamna Coralia Barosan – Director Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă: 

Permiteți-mi să o rog pe doamna contabilă….  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog!  

Doamna  Coralia Barosan – Director Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă:  …să, 

să spună, că ea e cu cifrele. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog, vă rog, vă rog! 

Contabila Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă:  Deci nu am primit, în afară de 

bugetul inițial, niciun ban decât la burse.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Și care a fost bugetul inițial?  

Contabila Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă: Bugetul inițial a fost mai mic față 

de cheltuiala de anul trecut. Am la mine actele, dacă e, le citesc.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Am votat bugetul degeaba și amendamentele 

degeaba. Se pare că sumele n-au fost repartizate către unitățile de învățământ.  

Contabila Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă: Noi nu îl cunoaștem, dar la ora 

actuală chiar nu mai avem bani nici pentru utilități, știți foarte bine sau mărit, ENEL-ul 

Ga…ENGIE-ul. Deci totu! Nu putem să dăm drumul la centrală că ne trebuie să înlocuim niște 

componente la cazane, să nu facăă explozie… plus, s-a făcut igienizarea. Avem, credeți-ne, avem 

5 clădiri imense, sala de sport, atelier, sală de festivități, două clădiri cu câte 3 etaje cu școală, 



67/ 
 

cursuri. Deci, este o suprafață foarte mare. Nu ne mai ajung banii. Am făcut mutări crezând că se 

face rectificata. Am mai luat dintr-un loc, am dus în altul. Până acum am cheltuit acei bani, deci 

trebuie să ne…să ne urgentați cu rectificarea, cu suplimentarea de fonduri.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Întrebarea mea este de ce până în luna octombrie 

nu v-a fost alocat bugetul propus de noi în ședință de consiliu și aprobat de Consiliul Local al 

Sectorului 1? Asta e de fapt întrebarea.  

Contabila Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă: Deci, eu nu cunosc ce s-a întâmplat 

aici. Astăzi e prima oară când asist la o ședință de consiliu. Sunt oripilată. Oricum, credeți-mă, 

sunt șocată de ce se poate întâmpla…și nu înțeleg ce s-a întâmplat pe parcurs. Doar o singură 

rectificare am avut, în care ni s-a suplimentat la burse. La cheltuieli materiale, nu. Investiții nu am 

avut. Deci, nu! Și știți ce ni s-a mai întâmplat în primul an când a luat ființă Consiliu, după vot? 

Acum 2 ani? Am pierdut două miliarde trei sute la investiții. Cu banii în cont, doar am schimbat 

denumirea. În loc de laptop am pus calculator. Am așteptat ședința de consiliu și aveam bani în 

cont. Și noi, ca școală, am pierdut două miliarde trei sute. Am plâns în ziua aceea. Nu se poate! 

Deci, de ce durează așa mult o aprobare? Eu știu că Sectorul 1 are bani foarte mulți. Noi locuim în 

Sectorul 1.  V-am votat, oameni buni! Dar ajutați școlile, credeți-mă! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Bună ziua! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamnă, când e vorba de școli, nici nu trebuie 

să fie vorba de ceva politic, de partide.  

Contabila Liceul Henri Coamdă: Exact! Deci nu ținem cont de așa ceva. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu, nu există așa ceva! Cred că toți suntem de 

acord. Nu contează culoarea politică… 

Contabila Liceul Henri Coamdă: Exact! Exact! Exact! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Pentru școli și pentru elevi cred că e cel mai 

important. Doamna Ramona. Doamna Ramona, doamna Haliț. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Cred că tocmai….ce ați văzut astăzi, 

ce înseamnă susținerea școlilor din Sectorul. Și atunci când venea vorba de proiectul Grădinița 

pentru toți, și atunci când a venit vorba de burse… V-ați dat seama cam cum se votează în Consiliul 

Local, cine susține și cine nu nu. În ceea ce privește școlile, nu cred că poate să fie cineva sau un 

director sau un părinte din Sector 1 care să spună că nu am susținut. Sunt zeci milioane alocate la 

începutul anului și ulterior. Si anul trecut prin rectificări, către școlile din sector. De fiecare dată 

când am avut cunoștință despre o nevoie de la o anumită școală, am depus amendamentele 

necesare. 

Doamna Coralia Barosan – Director Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă:Așa este. 

Și vă mulțumim mult de tot, doamna Viceprimar. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Problema pe care am auzit-o cu toții 

foarte des în ultima perioadă, de la directori, este că noi degeaba facem niște amendamente aici, 

pentru că ele de fapt nu se implementează la final în bugetul votat de Consiliul Local. Și atunci, 

aici cineva ar trebui să dea niște explicații. Doi la mână… Din ce cunosc, dacă sunt urgențe de 
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genul acesta, chiar și fără votul Consiliului Local, din sumele pe care, care sunt în capitolul 

respectiv, se pot face niște schimbări. Repet, în cazuri de urgență. Și e nevoie doar de aprobarea 

Primarului. Ne-ar fi fost necesar acum aici un director economic, ca să ne lămurească pe toți. Da, 

nici ei n-au voie la ședința de Consiliu Local.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Și persoana care se ocupă de școli… 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Deci, persoana care se ocupă de școli. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: …că înțeleg că există și dă ordine, dar nu e 

prezentă niciodată aici, în consiliu.  

Doamna Coralia Barosan – Director Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă: Vă 

referiți la virare de credite, nu?  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Virare de credite, dar, repet, nu doar 

virare, cât și, să zicem, o mutare a anumitor sume în funcție de necesitățile școlilor respective. 

Deci, să vină cineva, din punctul meu de vedere care poate explica de ce la votul bugetului, cu 

sumele pe care noi le-am votat aici, de ce ele nu se regăsesc în bugetele școlilor? Și discutăm la 

câteva luni după din nou de alte sume. Din ce știu eu, inclusiv sumele prevăzute la începutul anului 

trebuiau să fie cele….ținând cont de execuția bugetară de anul trecut. Iar dumneavoastră-mi 

spuneți că e mai puțin decât execuția de anul trecut. 

Doamna Coralia Barosan – Director Liceul Henri Coamndă: Avem, avem aici… 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Deci lucrurile stau mai rău de atât. Ce 

se întâmplă cu banii școlilor și cu bugetul votat de Consiliul Local? Cine și cum îl transformă 

ulterior? Cineva tre' să răspundă pentru toate aceste lucruri. Pentru că știți prea bine, 

amendamentele noastre sunt publice, să putem transmite îregistrările și așa mai departe. Au fost 

zeci milioane, atât de noi propuse cât și de colegii de la PSD. Ce se întâmplă cu acești bani?  

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

Doamna  Coralia Barosan – Director Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă: 

Mulțumesc și eu! În speranța că va fi un răspuns favorabil, eu vă doresc mult success! Îi cunosc 

pe mulți domni consilieri de aici și știu activitate dumnealor, cunosc activitatea dumnealor și le 

mulțumesc mult de tot pentru ceea ce fac pentru cetățeni. Și pentru școală. Și pentru școli. Dar v-

am spus, este o situație de urgență, nu putem da drumul la căldură. În ceea ce ne privește…în ceea 

ce privește școala mea. Mulțumesc mult de tot încă o dată! O zi bună! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumim, doamnă!  Vă rog, doamnă! 

Doamna Nicoleta Gaidoș – Director Colegiu Mircea cel Bătrân: Bună ziua! Mă numesc 

Nicoleta Gaidoș, pentru cine nu mă cunoașteți sunt directorul Colegiului Tehnic Mircea cel Bătrân. 

Am venit în această minunată sală pentru a doua oară. Din păcate, cu sufletul strâns, pentru că și 

prima dată, acum ceva ani în urmă și acuma cu probleme legate de unitatea mea școlară. Cred că 

o parte dintre dumneavoastră, chiar mulți dintre dumneavoastră, au trecut pragul școlii noastre. Și 

cred eu că, deși este o unitate de învățământ cu profil tehnic, unde vin copiii, nu neapărat excelențe, 

de 10 și de 9, ci copii obișnuiți, copii din Sectoru 1, copii din celelalte sectoare care aleg să vină 

să învețe în Sectorul 1, pentru că școala noastră, și în general școlile din Sectorul 1, dar mai ales 
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școala noastră, oferă niște condiții deosebite, creează încredere părinților să vină aici. Vă cer 

sprijinul pentru că, exact cum a spus și colega mea mai devreme, noi avem bani prinși în buget de 

la începutul anului. Deci bugetul a fost constituit așa cum trebuie și cum bine știți, datorită inflației 

ne-am trezit în imposibilitatea de a putea să beneficiem de acest buget. Mai exact, noi avem în 

cadrul școlii calificări care presupun conducerea auto, atât pe nivel liceal, cât și pe nivel 

profesional, conform ordinului ministrului 3500 din 2000… Ministrul educației, 3500 din 2018 în 

planurile de învățământ, atât pentru învățământul profesional, cât și pentru cel liceal, la calificările 

pe care le școlarizăm, mecanic auto, tinichigiu auto, tehnician în transporturi, elevii fac conducere 

auto. Este disciplină prevăzută în planul de învățământ. Este disciplină obligatorie, exact ca limba 

română, matematică, chimie sau limba franceză. Este o disciplină de specialitate prin care elevii, 

fiecare elev face 30 și ore…30 de ore de conducere auto pe automobile autorizate, ca la orice 

școală de șofer particulară. Numai că noi avem școală de șoferi pentru învățământul preuniversitar, 

liceal. Datorită faptului că parcul auto este de peste 18 ani am solicitat în buget achiziționarea a 

două mașini. Pentru efectuarea acestor ore prevăzute în planul de învățământ. Nu au fost suficienți 

banii. Am revenit în luna iunie cu solicitare de suplimentare. Nici până în acest moment, suntem 

în 21 octombrie, școala a început pe 5 septembrie… Noi trebuie să facem orele de conducere și nu 

avem pe ce. Elevii noștri nu pot executa orele de conducere, nu pot primi note și de aici o întreagă 

problematică. Mai mult de atât, conform ordinului ministrului, 3 958 din 06.06.2022… Deci din 

acest an, școlile intră în evaluare periodică o dată la 5 ani pentru calificări care au fost acreditate 

sub efectul legii calității, din 2007. Astfel încât avem pe nivel profesional, nivel liceal și post-

liceal, calificări care trebuiesc obligatoriu reevaluate. Altfel, vom putea funcționa anul următor. 

Nu se primește plan de școlarizare. Pentru această evaluare ne sunt necesari bani, există un 

calendar al ministerului în care trebuie să ne încadrăm, iar în momentul în care depunem dosarele 

trebuiesc efectuate și plățile pentru aceste evaluări, pe trei niveluri de învățământ. Fiecare nivel de 

învățământ se plătește separat. Am făcut două solicitări  până în acest moment, nu s-a întâmplat 

nimic. Nu am primit. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna director, cu cine comunicați, din 

primărie? Pe cine sunați? 

Doamna Nicoleta Gaidoș – Director Colegiu Mircea cel Bătrân: Cu cine să comunicăm? Nu 

sunăm pe nimeni, facem hârtiile, pentru că Direcția de Învățământ nu mai… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: A fost desființată.  

Doamna Nicoleta Gaidoș – Director Colegiu Mircea cel Bătrân: …nu a mai există, din păcate...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Și vă răspunde cineva? 

Doamna Nicoleta Gaidoș – Director Colegiu Mircea cel Bătrân: Păi, am făcut solicitări, am 

solicitări din luna septembrie, am solicitări din luna octombrie. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: La care n-ați primit răspuns. 

Doamna Nicoleta Gaidoș – Director Colegiu Mircea cel Bătrân:  La care nu am primit răspuns. 

Așteptăm să vedem dacă… 

 Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Cred că e extrem de relevant acest aspect. 
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Doamna Nicoleta Gaidoș – Director Colegiu Mircea cel Bătrân: Deci vreau să înțelegeți că-i o 

situație serioasă. Nu este, că pot să fac și la anu' așa ceva. Nu există. Vă poate confirma doamna 

Regalia, care știe exact ce înseamnă acreditare și autorizare pe calificări, mai ales în cazul școlilor 

tehnologice, liceele tehnologice. Îmi place să cred că sunt o școală, deși mică, care face cinste 

sectorului. Deci nu suntem o școală, mai ales, v-am spus că mulți dintre dumneavoastră au și trecut 

pragul acestei școli și au văzut cam ce fel de unitate de învățământ. Copiii de la învățământul 

profesional merg și ei și la olimpiade și la concursuri, mai câștigă premii. Deci, zic că fac ceva. 

Nu se face, se fac… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Faceți, dar se pare că…se pare că Executivul 

nici măcar nu vă bagă în seamă. 

Doamna Nicoleta Gaidoș – Director Colegiu Mircea cel Bătrân: Vă rugăm din suflet…. Da. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  După ce a desființat administrația și nu mai 

aveți… Practic, dumneavoastră n-aveți personal specializat pe achiziții, să faceți investiții, să 

faceți… tot de primărie depindeți.  

Doamna Nicoleta Gaidoș – Director Colegiu Mircea cel Bătrân: Vreau să realizați că în 

momentul… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Și Primăria nu vă sprijină cu nimic. Mai mult, 

nici nu vă alocă bugetul votat de noi în consiliu. E, e incredibil!  

Doamna Nicoleta Gaidoș – Director Colegiu Mircea cel Bătrân: Înțelegeți că, în momentul 

dacă… acesta, dacă eu primesc bani ca să fac o astfel de achiziție, procedurile durează. Deci riscăm 

să ajungem să ne primim banii și să nu putem să facem achiziția. Pentru că este foarte târziu din 

punct de vedere financiar, a anului financiar. Rugămintea mea către dumneavoastră este ca să vă 

dați mâna și să ne ajutați. Școlile din Sectorul 1 cred că fac cinste Primăriei Sectorului 1. 

Întotdeauna știu că ați găsit soluții, ați găsi căi de Comunicare, astfel încât să ne fiți alături, să 

putem să dovedim, să arătăm că avem un învățământ de calitate, susținut întru totul de Primăria 

Sectorului 1. Vă mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă mulțumim! De Consiliu Local sunteți… sigur 

sunteți susținuți. Și v-am zis, nu contează culoarea politică, aici toți consilierii locali au votat când 

a fost vorba de școli, mai puțin astăzi Consilierii USR… 

Doamna Nicoleta Gaidoș – Director Colegiu Mircea cel Bătrân: Astăzi, poate totuși reușim 

astăzi. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Doamna…  Vă rog! Vă rog!   

Doamna Nicoleta Gaidoș – Director Colegiu Mircea cel Bătrân: Mulțumesc! 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Mulțumim, doamna director! 

Doamna Nicoleta Gaidoș – Director Colegiu Mircea cel Bătrân: Da, spuneți! 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Mulțumim, doamna director, am spus. Și vă mulțumesc pentru 

ceea ce ați spus, că trebuie să ne dăm mâna și să votăm rectificarea bugetară. Pentru că acum eu 

nu sunt reprezen…eu nu sunt…consilier local Iulia Luminița Halat, ci sunt reprezentantul școlii 
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gen…Gimnaziale Geo Bogza, care m-a rugat, mi-a trimis o hârtie prin care au solicitat bani care 

sunt incluși în rectificarea bugetară. Adică două sute șais… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna, Halaț! 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Nu mă întrerupeți, vă rog! Am așteptat….am așteptat… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Noi i-am făcut amendament special pentru Geo 

Bogza. Noi, PSD-ul. A fost votat. Unde sunt banii, doamna Halaț?  

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Am așteptat cu răbdare să-mi dați cuvântul. Deci, am așteptat cu 

răbdare să-mi dați cuvântul. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Păi degeaba îmi spuneți… 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: De ce nu-mi dați cuvântul când vă solicit?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog! Imediat, după dumneavoastră, intervin. 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: De ce nu sunteți corectă…? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog! Vă rog! 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: …Din punctu ăsta de vedere? Deci eu nu sunt specialistă pe 

budget. Sunt filolog și am și studii economice. Dumneavoastră spuneți că aveți o memorie foarte 

bună, pentru că sunteți istoric. Vă pot contrazice, n-aveți memoria bună. Nici măcar nu țineți minte 

cum mă cheamă. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Am o memorie extraordinară.  

Doamna Iulia-Luminița Halaț: A! Și atunci de ce considerați că ar trebui să-mi pociți numele? 

Nu este frumos. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Pentru că dumneavoastră iarăși mințiți și 

induceți, induceți în eroare.  

Doamna Iulia-Luminița Halaț:  Dar nu este frumos! Nu mint. Eu nu mint. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Păi dacă sunteți reprezentant în CA la Geo-

Bogaa, nu știți că noi de la începutul anului am alocat bani care n-au fost redistribuiți? Asta vă 

spun. Sunteți consilier local ca și noi.  

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Deci asta probați… Nu trebuie să mi-o spuneți mie. Pentru că eu 

nu sunt în nicio comisie de buget, nu sunt specializată pe buget. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Păi nici nu tre să fiți, doamnă. Nici nu trebuie să 

fiți.  

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Acești bani sunt incluși în rectificare. Pe care nu o votați! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamnă, am votat bugetul? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Puteți să spuneți de ce nu votați rectificarea? 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Am votat amendamentele: Nu vedeți că oamenii 

ăștia n-au primit sumele de bani votate? Despre ce vorbiți, doamna Raluca? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: De asemenea…de asemenea… de asemenea… Eu nu sunt 

Raluca, eu sunt Iulia Luminița Halaț. Și să nu mai spuneți cumva că sunteți binevoitoare. Nu 

sunteți.  În primul rând n-aveți memorie… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: E părerea dumneavoastră. 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Nu, nu sunteți, pentru că…pentru că continuați… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Sunt domnii și doamnele director în sală. Nu 

vorbiți cu mine… 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Nu este frumos ce faceți. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Eu doar vă atrag atenția că greșiți de fiecare dată.  

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Dumneavoastră greșiți. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: De fiecare dată greșiți, doamna… 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Totdeauna îmi spuneți altfel. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna Iulia… 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Eu sunt Iulia Luminița Halaț. Puteți să și repetați, vă rog! Este 

urât…este urât ce faceți! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu vreau! Uite, nu vreau, doamnă! 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Este urât ce faceți! …neinteligibil 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Nu vreau să repet și vă rog lăsați-i pe domnii 

directori să vorbească dacă nu mai aveți ceva de adăugat. 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Sunteți…(neinteligibil) față de colegi în primul rând și față de 

angajații Primăriei. Nu mai vorbesc de alte personae. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Îhî! Îhî! 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: De asemenea, am în față… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Cine sunteți dumneavoastră să îmi spuneți mie 

asta? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: De  asemenea, am în față o solicitare din partea Direcției 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, care, de asemenea, cer fonduri în rectificarea 

bugetară pentru un centru social. Voi lua cuvântul la momentul potrivit, dacă veți binevoi să îmi 

dați cuvântul. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă dau cu vână de fiecare dată, dar vă ateționez 

unde greșiți. 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Nu cred! Nu cred! 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Vă rog, domnule director!  

Domnul Mircea Enăchescu  - Director adjunct Colegiul Tehnic Media: Scuze, Mircea 

Enăchescu mă numesc. Sunt director adjunct la Colegiul Tehnic Media. Vreau să vă mulțumesc 

pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat până acum. Noi chiar am avut buget, ce ne-am propus, am 

făcut, doar că am cerut o suplimentare de buget din luna martie. Când am făcut anul trecut bugetul, 

n-am avut de unde să știm  că ni se va sparge terasa. Acum plouă la etajul 2, o treime din școală, 

de fiecare dată când plouă, plouă și în școală. Nu vrem decât să reparăm terasa. Este o suplimentare 

a bugetului, ce am avut în buget am cheltuit și chiar ne-a prins foarte bine. Iar ca și școală, să știți 

că suntem liceu unic pe țară, nu pe București, nu pe Sectorul 1. Și cum colega noastră are 5 clădiri, 

noi avem 7 și 3 femei de serviciu. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. Mulțumim! Și pentru ca să reîmprospătez 

memoria tuturor, eu o să transmit către Tehnic să afișeze pe ecran amendamentele făcute de noi și 

votate cu sumele. Haideți că o să vă trimit imediat ca să aibă și doamna Raluca ce comenta. Vă 

rog, doamnă!  

Doamna Maria Fodoca - Director Liceul Greco – Catolic Timotei Cipariu: Bună ziua! Mă 

numesc Maria Fodoca, sunt directoarea Liceului Greco-Catolic Timotei Cipariu. Am mai multe 

probleme. În sală a mai fost domnul director de la Școala Gimnazială de Surzi numărul 1 și 

împreună solicităm rectificare bugetară sau mai bine zis bugetare pentru un proiect POCU. Dacă 

nu se aprobă, riscăm să nu desfășurăm activitățile până la sfârșitul anului și nu știu ce se întâmplă. 

Noi am solicitat în luna august bugetare pentru acest proiect. Deci e vorba de o contribuție locală 

de aproape 8000 de lei pentru fiecare școală, 7800. Mai am și alte probleme. Noi avem un proiect 

de cantina. Pe partea de contabilitate, am funcționat uneori mai greu că noi, școala, n-am înțeles 

ce se întâmplă pentru că am avut contabilitate externalizată, acum avem contabilitatea noastră, dar 

de la începutul anului nu s-au bugetat suficienți bani și bani avem în buget, dar nu-i putem folosi 

pe extra-bugetar. Și am cerut din iunie rectificare și tot așteptăm. Ca să plătim salariile, m-am 

împrumutat de bani, deci de 3 luni de zile. Și mai am o problemă. Dar dacă doamna…. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : Eu nu înțeleg expresia… îmi cer mii 

de scuze, nu înțeleg cum adică avem bani, dar nu-i putem accesa? Adică? Cum adică? Ori îi avem, 

ori nu-i avem? Nu vă fac virări de credite din Primărie sau ce se întâmplă? Sau cum adică?  

Doamna Maria Fodoca - Director Liceul Greco – Catolic Timotei Cipariu  : Da, e vorba de o 

rectificare de mutare de la hrană la servicii ca să putem plăti salariile. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : Da, acest lucru, repet, se poate face 

și cu acordul Primarului, fără Consiliul Local, fiind vorba de același capitol mare, unde se află 

sumele respective.  Înțeleg că s-a mai făcut și în trecut, atunci când e vorba de urgențe. 

Doamna Maria Fodoca - Director Liceul Greco – Catolic Timotei Cipariu  : Noi am cerut 

acest lucru din iunie, am colaborat cu Contabilitatea, am sunat și eu, și mi s-a comunicat că 

așteptăm rectificarea. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : Da, dar nu că nu avem și alte soluții. 

Doamna Maria Fodoca - Director Liceul Greco – Catolic Timotei Cipariu  : Nu știu. 
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Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : Pentru că și eu am întrebat și mi s-a 

spus că avem și alte soluții, doar că… 

Doamna Maria Fodoca - Director Liceul Greco – Catolic Timotei Cipariu  : Da…noi nu știm 

ce să mai facem. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : Vă înțelegem perfect. 

Doamna Maria Fodoca - Director Liceul Greco – Catolic Timotei Cipariu  : Și mai avem 

nevoie și de o suplimentare. Pe contul de servicii am făcut igienizare că nu puteam începe școala. 

Au fost 10 ani de când nu s-a făcut igienizare. Și acum nu mai avem bani. Avem și o conductă de 

apă caldă spartă în bibliotecă, când plouă, de pe o terasă de la ieșire, toată apa intră în școală. Și 

avem nevoie de bani.   

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : S-a auzit pe aici prin Primărie? De 

10 ani nu s-a mai făcut igienizare. Că se lăuda cineva acum câteva luni că toate școlile sunt 

igienizate, că totul e în regulă și că anul școlar poate începe cum trebuie.  

Doamna Maria Fodoca - Director Liceul Greco – Catolic Timotei Cipariu  : Noi am zugrăvit, 

că n-am putut să începem așa.  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : Și dumneavoastră și majoritatea 

directorilor au zugrăvit și au făcut și reparații și igienizări singuri… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Singuri, fără sprijinul autorității locale, a 

Executivului. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : Da. Deci, îmi pare rău încă o dată că 

nu avem aici un director economic pe care să-l întrebăm ce se întâmplă cu sumele votate de 

Consiliul Local. Ce se întâmplă, de ce  în momentul în care directorii au cerut anumite sume, în 

unele cazuri, nici acelea n-au fost aprobate și au fost diminuate. Și mai rău, nici nu se mai regăsesc 

în ce am votat noi. 

Doamna Maria Fodoca - Director Liceul Greco – Catolic Timotei Cipariu  : Eu vă mulțumesc.  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : Păi haideți să luăm acest moment, 

doamna secretar, și să facem interpelare către Direcția Economică. Mulțumesc! Doamna Regalia? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia : Era foarte bună Direcția de Administrare a Unităților de 

Învățământ, pentru că…am să vă spun de ce. Am fost director de unitate școlară… am și uitat de 

când. Și să știți că nu toată lumea s-a născut poet, nu toată lumea s-a născut fotbalist, nu toată 

lumea s-a născut nici inginer, nici economist. Acest lucru pot să-l spun și despre colegii mei 

directori la momentul ăsta, în unitățile de învățământ din Sectorul 1. Mie mi se pare anormal că 

Sectorul 1 este singurul sector din Municipiul București care nu are această direcție. Și mai vreau 

să vă spun… nu știu dacă știți, săptămâna trecută s-a întâmplat o avarie la o grădiniță din Sectorul 

1, s-a spart o țeavă. Că s-au inundat sălile de clasă și copiii trebuie relocați, e altă problem…S-a 

inundat arhiva, sunt niște necazuri acolo și vreau să vă spun totuși…avem parte de un director, 

avem parte de un contabil care e tot femeie, avem parte de un administrator, care e tot femeie. Dar 

totuși îmi trebuia acolo un specialist în ceea ce înseamnă instalații. Bun, au chemat o firmă. Firma 

a spus că treaba nu durează 3 zile, 5 zile, ci se va întinde mai mult, pentru că toate țevile în zid 

sunt colmatate, sunt putrezite, deci este o lucrare de anvergură. Directorul a sunat la Inspectoratul 
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Școlar, am îndrumat să vorbim cu domnul director economic să ne dea banii. După un sfert de oră, 

din aparatul Primăriei Sectorului 1 a sunat cineva…să se descurce, pentru că unitatea are 

mentenanță. Oameni buni, unitățile au mentenanță pe… am înțeles…n-am lucrat niciodată așa… 

și de aia nu mă pricep. Au mentenanță pe anumite servicii, dar nu pe o avarie de mare anvergură. 

Acolo trebuia să se ducă un inginer, un specialist. Vorbim de viața unor copii… și nu erau 20 de 

copii, că erau numai vreo sută și…În legătură cu Mircea cel Bătrân, la aprobarea bugetului, am 

făcut amendamente pentru acest Colegiu Tehnic pentru a putea să intre și unitatea școlară în 

depline calități de proprietar asupra unei clădiri pentru care Primăria plătește de zeci de ani chirie. 

Este o unitate foarte bine gospodărită, este un director foarte bun, doamna Gaidoș, Doamna 

Ionescu ne poate spune în ce stadiu suntem cu licitația pentru procurarea, nu, pentru cumpărarea  

clădirii, pentru că clădirea este cu executare.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1 : Bună ziua! Bună ziua, doamna 

director. Știți că am fost împreună cu colegi din cadrul Primăriei, de la Administrativ, de la 

Cadastru, chiar la dumneavoastră în vizită și chiar am fost plăcut surprinși de ce am văzut acolo. 

Pentru mine a fost prima dată când am intrat în sediul dumneavoastră, în sediul Liceului Mircea 

cel Bătrân. Cu privire la solicitările Consiliului Local Sector 1 către Consiliul General cu privire 

la împuternicirea de a achiziționa acest spațiu pentru dumneavoastră sau de a demara proceduri de 

expropriere pentru cauză de utilitate publică, din păcate, până acum nu avem nicio hotărâre de 

Consiliu General adoptată în acest sens. Mai mult decât atât, și cu privire la negocierea poate unei 

chirii mai mici, care raportat la prețurile actuale ale pieței după pandemie, am avut o întâlnire la 

sediul reprezentanților cabinetului de avocatură care reprezintă Adunarea Creditorilor. Nu am avut 

nici de acolo niciun feedback, deși am făcut notificări scrise cu privire la invitații, cu privire la 

negociere, la achiziție. Sunt de fapt demersuri mai vechi ale Consiliul Local în acest sens. Din 

păcate, până acum nu am avut niciun fel de reacție din partea instituțiilor, respectiv Municipiului 

București cu privire la continuarea demersurilor în vederea achiziției imobilului în care 

funcționează liceul.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia : Deci noi am început, ei ne-au oprit.  În legătură cu 

mașinile, doamna Gaidoș, noi discutăm despre aceste mașini din luna august, da? Atunci v-am… 

nu, nu, cu mine. Așa… când v-am dat numărul de telefon al domnului director economic, dar 

ținând cont că este o disciplină care este importantă atât pentru școala profesională, cât și pentru 

liceu,  zic așa… la nivelul Primăriei Sectorului 1 sunt date în comodat niște mașini. De ce nu luăm 

de acolo 2-3 mașini, să vi le dăm să le folosiți la disciplina conducere auto?  Doamna președintă, 

o idee?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Da. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia : 2-3 mașini, pentru că efectiv să circuli cu mașinile acelea 

în Municipiul București înseamnă că siguranța elevilor e pusă sub semnul întrebării, pentru că sunt 

mașini cu sute de mii de kilometri la bord. Și totuși copiii ăia au nevoie de această disciplină. În 

legătură cu banii, orice rectificare bugetară, dacă e propusă pentru școli, eu, Ruxandra Regalia, o 

votez și cu ochii închiși. Dar să văd rectificare bugetară în care e vorba numai de școli, nu de 

altceva. Bugetele le-am aprobat, dar nu au intrat toate sumele în unitățile de învățământ. De ce? Și 

acum venim cu rectificări. De ce nu le-am dat oamenilor banii pe care i-am votat în data de 28 

aprilie? Să și-i gospodărească, dacă tot am desființat această direcție de administrare a unităților 

de învățământ… Și să-i învățăm minte… “mă, fraților, v-am dat acești bani, foarte bine, vi-i 
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gestionați până la sfârșitul anului și dacă i-ați cheltuit, e treaba voastră”. La fel, eu știu că în 

momentul în care-mi apar facturi pentru căldură, lumină, apă, gaze, venim cu ele la Primărie și 

rugăm pe domnul director să ne aloce banii, nu e neapărat nevoie de rectificare bugetară, să ne 

aloce banii ca să plătim facturile respective. Sau nu e corect ce spun?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Este foarte corect ce spuneți. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia : Eu cel puțin așa am înțeles. Pentru toate unitățile școlare 

și spun cu glas tare și cu tot ce vreți, toată susținerea și tot ceea ce este pentru o școală, aici aveți 

susținerea și girul nostru. Dar încă o dată, pe această cale mă fac portavoce a consilierilor, a 

colegilor mei, noi vom vota orice rectificare, dar să fie cu dedicație strict pentru școli, școli, spitale. 

Vă rugăm, nu să fie această rectificare amestecată cu alte aspecte. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Mulțumim! Domnul Ned Vicol, domnul 

Tudose.  

Domnul Ned Vicol : Da. Deci eu voiam să spun că lunar se face plata către școli și licee, cam 1/12 

din suma bugetată. Nu se transmită toată suma odată. Deci ăsta este motivul probabil pentru care 

nu s-au virat toți banii. Și pe de altă parte, tot ce s-a cerut din vară până acum e prins în noua formă 

de buget, în rectificarea asta. Deci nu trebuie decât să votăm… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Domnule Ned, noi am solicitat de 2 ori chiar, 

o situație cu bugetele pe școli. Nici acum nu ne-a fost transmisă.  Dacă dumneavoastră, ca și mine, 

consilier local, aveți această informație, această situație de fapt, vă rog frumos, veniți cu ea în 

ședință și prezentați-ne-o tuturor. Că nouă nu ne-a fost transmisă. 

Domnul Ned Vicol : O să o cerem.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Vă rog mult de tot,  veniți cu ea în ședință. Și 

acum dacă o aveți, haideți s-o punem aici public, să vadă toată lumea. Noi n-avem nimic de ascuns, 

nu sunt informații clasificate, da?  Alții lucrează cu informații clasificate. 

Doamna Nicoleta Gaidoș – Director Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân : Deci dacă îmi 

permiteți, atât mai voiam să mai spun, nu știu cât de relevant este.  Și doamnei Primar îi mulțumim 

că a venit și ne-a vizitat scoala. Și doamna Ionescu și doamna Porumb a venit. Deci am spus că 

am conlucrat foarte bine cu majoritatea consilierilor. Unitatea noastră școlară care din păcate nu 

mai este a noastră fizic, deși clădirea este a noastră, dar ne-am trezit într-o noapte de 2009 că nu 

mai este a noastră. O întreținem ca și cum ar fi a noastră. Deci vreau să înțelegeți că toată lumea, 

nu de la portar, de la primul elev care a intrat în școală până la cel care a terminat și după aceea 

vin în școală și se uită să vadă cum mai arată și dacă s-a mai făcut ceva frumos în școală. Noi 

întreținem școala, a spus domnul director că nu are igienizare de 10 ani. Eu nu vreau să vă spun de 

câți ani nu avem igienizare, pentru că fiind cu chirie nu s-a putut face niciun fel de investiții și 

atunci noi, cu puterile noastre, încercăm să păstrăm un anumit standard. Deci e păcat să se piardă 

o astfel de școală. Vreau să vă spun atât, sunt oameni care și-au zidit sufletul în această școală. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Mulțumim mult, doamna director! Domnul 

Tudose? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose : Vreau să-l întreb pe colegul Ned Vicol, a folosit sintagma de 

1/12, când noi avem buget integral votat. Da? De ce 1/12 când avem bugetul integral? Pentru că 
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aici este deja o problemă. Și a doua problemă și după aia vă las să-mi răspundeți. Observ cu foarte 

multă, nu știu cum să spun… tristețe, stupoare…că după ce se încearcă mobilizarea, cu ghilimelele 

de rigoare, a cetățenilor împotriva Consiliului Local pentru Termoficarea de la soare, un proiect 

ratat din start, care nu este explicat, pentru că dacă ar fi explicat, nimeni din cetățenii cărora li s-ar 

explica acest proiect, ar trebui să își facă schimbări în propriile apartamente, că temperatura la care 

se va ajunge va fi de 18 grade… nu ar fi atât de încrezători în iluziile vândute de USR. Același 

lucru se întâmplă în momentul acesta cu directorii de școli. Și am fost în comisia de învățământ în 

mandatul 2008-2012, ca președinte al comisiei, mă cunosc cu o serie întreagă din directorii de școli 

și din cei trecuți, și din cei actuali, și cu multă tristețe spun că exact ceea ce colega mea anterior a 

a afirmat, dacă veți găsi la grupul PSD, acum vorbesc despre grupul consilierilor PSD. Dar poate 

că într-un fel vorbesc despre toți consilierii aflați aici în sală… Dacă veți găsi, în cadrul grupului 

nostru sau al consilierilor, consilieri care să se opună actului de învățământ, care să respingă 

acordarea de burse, acordarea de facilități sau servicii școlilor, ca să avem o generație care să ne 

urmeze așa cum trebuie, pe aceia vă rog frumos puneți-i la tabloul rușinii sau spuneți ce doriți  

despre ei.  Până în acest moment, consilierii locali ai Sectorului 1 au susținut,  am fost inițiatorul 

în mandatul trecut a unui program care s-a bucurat de largă susținere în cadrul părinților, al școlilor. 

Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Toți colegii consilieri au susținut facilitățile acordate unităților 

de învățământ. Mizeria la care a ajuns Primarul Armand de a își face campania în școli mobilizând 

directorii să ne amenințe, pot să spun, mai mult sau mai puțin voalat pe noi, Consiliul, că suntem 

responsabili dacă votăm sau nu această rectificare bugetară, care ascunde foarte multe mișmașuri 

useriste… pe lângă aceste rectificări…pe lângă aceste rectificări care, culmea, n-avem nicio 

garanție că într-adevăr, trecând mizeriile USR-ului, vom…măcar vom ajuta școlile să beneficieze 

de acești bani, pentru că același lucru s-a întâmplat și în aprilie, da… Din acest punct de vedere, 

așa cum am pledat la începutul ședinței și cu asta închid, pledez la fel ca și pentru situația CET-

ului… Faptul că Armand nu vrea să pună în aplicare anumite lucruri, căutați-le motivația în actul 

final. Fie vrea să înstrăineze, fie vrea să desființeze... Nu a avut niciun motiv să desființeze 

administrația școlilor care funcționa și constituia exact acel sprijin de care colega mea Regalia 

spunea foarte, foarte dulce, foarte calm, că directorii de școli sunt directori de școli, sunt profesori, 

au alte responsabilități, nu trebuie să ia în primire bazine de înot,  cum vrea Armand, nu trebuie să 

facă servicii de angajare a firmelor de construcții, cum vrea Armand și așa mai departe. Deci, din 

acest punct de vedere, domnilor profesori, am rugămintea și mă cunoașteți dintre dumneavoastră 

din anii trecuți… încă o dată, repet,  dacă veți găsi în cadrul acestui Consiliu consilier care să 

voteze împotriva actului de învățământ, făceți-le numele public. Nu am niciun fel de problemă. 

Dacă nu, îndreptați-vă atenția… pentru că spuneați mai devreme, când eram pe hol…că puteți să 

veniți și cu părinți și cu profesori și toate aceste probleme sunt extrem de grave… către principalul 

vinovat și cel care distruge Sectorul 1,  Clotilde Armand. Mulțumesc!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Mulțumesc! Stimați colegi, după vom lua o 

pauză, da, că am tot amânat-o. Da, bineînțeles…Nu v-a acuzat nimeni pe dumneavoastră. 

Domnul Ned Vicol : Am fost întrebat ceva. Era vorba de aproximativ 1/12, nu 1/12, în funcție de 

solicitările de deschidere de credite pe care le fac directorii. N-o să vireze niciodată toată suma 

odată.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Domnule Ned, încă o data, cu rugămintea, 

dați-ne și nouă situația, dacă dumneavoastră o aveți,  pe fiecare unitate de învățământ în parte… 
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Domnul Ned Vicol : O solicităm de la direcția economică, sigur că da.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Poate dumneavoastră o primiți și ne-o dați și 

nouă, ca un coleg bun ce sunteți. 

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Îmi permiteți, vă rog, o intervenție? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Da, domnule Păiuși, imediat. Stați că nu merg 

atâtea microfoane. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Deci domnule Tudose, ne acuzați 

pe noi, ca USR, că facem mișmașuri prin această rectificare bugetară. Aveți posibilitatea să vă 

adresați unor instituții pentru acest lucru. Vă rog frumos să vă adresați, nu doar să ne acuzați aici, 

în fața Consiliului și în fața domnilor directori, că noi, printr-o rectificare bugetară, facem 

mișmașuri din punct de vedere economic, înțeleg… adică fraudăm acest buget…E foarte bine să 

faceți mai departe și să dovediți aceste lucruri, pentru că este foarte corect. Mi se pare foarte corect. 

Ne-ați acuzat că am desființat AUIPUSP-ul, normal că am desființat AUIPUSP. Ați văzut și v-am 

trimis chiar acum pe e-mail comunicatul Direcției Naționale Anticorupție… ce a făcut AUIPUSP 

în mandatul Tudorache… vă spun eu ce a furat. A furat sute de milioane din buget, care în loc să 

fie investiți în școli, în licee, da, ne referim la școli generale, licee, grădinițe, ea fura ca să-și ia 

diamante pentru că asta spune… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :    Uite, vedeți, dumneavoastră faceți acuzații, 

domnule Păiuși! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Nu fac acuzații, eu vă spun 

realitatea… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :    Iar îmi citiți din presă …Păi haideți, 

realitatea… realitatea, domnule Păiuși! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Nu puteți să ne acuzați pe noi, nu 

aprobați bani la școli și la licee pentru că noi facem…nu transformați lucrul ăsta în ceva politic, 

vă rog frumos!   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :    Domnule Păiuși, tocmai am clarificat astăzi, 

PSD și PNL, cine votează cu școlile și cu bursele elevilor. Au văzut și domnii director că 

dumneavoastră v-ați abținut la burse… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Acești domni directori, care sunt 

aici, vă solicită să aprobați o rectificare bugetară pe care ați primit-o și… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose : Doamna președintă, lăsați-mă pe mine…Da, domnule Păiuși, 

am înțeles, am înțeles…  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Nu ați înțeles nimic!  

Domnul Cristian-Adrian Tudose : Ba da, acultați-mă acum.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :  Pentru că dumneavoastră acuzați 

partidul USR că face mișmașuri economice… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose : Păi exact asta fac… 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :  Adică noi vreți să spuneți că facem 

ceea ce a făcut partidul dumneavoastră în anii trecuți, nu? Uitați…atunci duceți-vă către DNA. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose : Nu. Mai rău, mai rău. De 1000 de ori sunteți mai rău decât 

orice fel de guvernare anterioară. Atenție! Cine greșește, răspunde în fața legii… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :  Să răspundă!  

Domnul Cristian-Adrian Tudose : Sunt total de acord.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :  Nu judecați dumneavoastră acum… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :    Și răspunderea e personală.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose : Domnule Viceprimar, am o rugăminte, lăsați mahalagismele 

de Ferentari …vă spun imediat de ce… lăsați mahalagismele de Ferentari…. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :  (Neinteligibil) acuzații nefondate… 

cum vă permiteți să spuneți că USR fraudează bugetul? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose : Domnule Păiuși, v-am ascultat… Ascultați-mă! Am citit 

comunicatul DNA… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :  Foarte bine.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose : Nu se pomenește nimic de diamante. Diamante aveți doar 

dumneavoastră în cap și probabil nu vă sunt suficiente dimantele …nu știu ce i-ar trebui doamnei 

Armand. Problema pe care am ridicat-o o regăsiți din punct de vedere legal în raportul Curții de 

Conturi care spune că Primăria Armand a cheltuit  ilegal, a făcut plăți ilegale către case de 

avocatură, către…facturi neplătite și așa mai departe… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Ați citit bine lucrul ăsta? Ați citit 

bine ce spune acolo ? Vă rog frumos… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose : Domnule Primar…domnule Păiuși, deci haideți să ne 

lămurim. Deci chiar credeți că domnii directori sunt veniți ca să ne asculte pe noi cum politic avem 

răspunderea … 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :  Păi nu, vin să vă deschidă ochii să 

spuneți că trebuie să aprobați o rectificare bugetară care e obligatorie să o aprobați.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose : Vreți să vă spun soluția? Soluția e foarte simplă și vă stă în 

putere.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :   Care este? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose : Vorbiți cu Primarul Armand  să avem o rectificare bugetară 

pentru școli. Vă garantez că se va vota în unanimitate. Atât! Punct, nimic altceva.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :   Și dispozițiile pentru TVA, pentru 

recuperări și pentru toate celelalte…?  Alea nu țin tot de rectificare bugetară? Trebuie să primim 

banii de la buget pe care trebuie să-i primim.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Mulțumim! Doamna… 
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Domnul Cristian-Adrian Tudose : Deci domnule Păiuși, încă o dată, vorbiți despre ceea ce  este 

într-adevăr urgent. Avem bugetul CET-ului care este într-o stare rigidă.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :   Aștept din partea dumneavoastră 

plângere  privind fraudarea bugetului de către USR. Eu asta aștept.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Doamna director, mai aveați ceva de adăugat? 

Pentru că banii oricum pot fi virați direct către dumneavoastră de departamentul economic prin 

virările de credite. Deci oricum dumneavoastră aveți acces la bani. Doar Direcția Economică 

trebuie să vă vireze creditele.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :   Nu este adevărat. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Nu a solicitat. 

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Am solicitat. Deci am făcut adresă, ce se face…în scris  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Da. Deci dumneavoastră ați făcut mai mult 

decât era necesar, dar nu v-au fost virați banii. 

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Nu, nu. Deci eu vă rog mult de tot să aduceți 

amendamente astfel încât să se voteze doar fix bugetul școlilor. Deci nu ne mai lăsați așa. Gândiți-

vă la copii, că și dumneavoastră aveți copii, nu?  Gândiți-vă… să stea în frig?! Deci eu n-am 

pomenit, din 2009 sunt în această școală, director, și n-am pomenit să nu dau drumul la centrala 

termică. Am avut, a venit și  cel care verifică centralele, ISCIR-ul. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Mi-ați dat drumul și mie la microfon? Mulțumesc! Doamnă, eu 

tot încerc să explic de azi dimineață lucruri. 

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Deci vă rog, puțină empatie.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Nu, exact asta vreau să vă spun. Vă dați seama, bineînțeles că 

noi simțim un fel de presiune.... 

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Nu vreau să simțiți așa ceva. Ne pare rău  

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Nu pe noi, nu pe noi, că pe noi nu simțim nicio presiune, că n-

avem nicio presiune. 

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Îmi pare rău, îmi pare rău. Nu am nimic cu nimeni și îmi 

cer mii de scuze. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Nu, dar ce vreau să spun, e o presiune pe dumneavoastră. În 

situația asta, ca să înțelegem bine, doamna Primar nu poate să-și treacă rectificarea bugetară. În 

rectificarea asta bugetară nu-i despre școli... 

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Am înțeles, am înțeles, este totul politic, am înțeles. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : E despre altceva. E despre altceva și exact cum spunea domnul 

Păiuși, peste 2 ani, așa cum vorbește el acuma de fosta guvernare, de fosta administrație, așa o să 

se vorbească despre el, la fel, tot așa... cu DNA, cu tot tacâmul... 

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Dar noi, școlile, am intrat într-un vârtej. Înțelegeți? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Exact. Și dumneavoastră ați intrat într-un vârtej, exact, în care 

doamna Primar nu se poate abține să nu vă folosească și vă folosește cum știe dânsa mai bine așa… 

terorizând-vă și punându-vă în situația să nu aveți căldură în școli. Acum dacă într-un mod logic 

și cinstit, dacă acest primar ar servi cetățenii și ar avea grijă de copiii din acest sector, ar face 
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bugetare separată pentru școli și nu le-ar băga în discuția politică a bugetului, care înseamnă ce 

vrea ea să facă cu banii din acest sector. 

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Dar puteți dumneavoastră să aduceți amendamente? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Noi nu putem, pentru că dacă ea nu propune un buget separat 

pentru școli, noi prin amendament, în afara faptului… noi nu avem această putere, să facem 

amendamente, să-i schimbăm, să o obligăm pe doamna Primar să facă ceva. Doamna Primar nu 

poate fi obligată. Mai mult de atât,  în momentul când facem amendamente, doamna Primar râde 

în camera cealaltă, iar domnul Viceprimar râde aici și spune “lasă-i să facă amendamente, că 

oricum nu le aplicăm”. Ca să înțelegeți despre ce e vorba. Și atunci, dacă mă întrebați pe mine, eu 

dacă aș fi în locul dumneavoastră cu copiii, aș picheta biroul doamnei Primar. Vă spun sincer. 

Pentru că doamna Primar… stă în pixul ei să rezolve această problemă mâine, dar n-o rezolvă, 

pentru că vă folosește pe dumneavoastră să puneți presiune pe noi, să-i votăm bugetul ei, cu 

investițiile pe care vrea ea să le facă, și care sunt niște aberații, ca și lucrurile pe care le spune aici 

domnul Viceprimar sau pe care le vedeți pe internet de la doamna Primar. 

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Deci nu există nicio cale, nu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Tocmai vă spun acum. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Doamna director, tocmai v-am spus că din 

aprilie am făcut amendamente pentru fiecare unitate de învățământ și drept dovadă, uitați...votate. 

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Nu am primit, nu am primit.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Nu s-au aplicat. Nu s-au aplicat deloc.  

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Dar cine este responsabil? Ați putea să ne spuneți?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Păi cine, doamnă? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Primarul Sectorului 1, doamna Clotilde Armand.  

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Cine pune în practică? Cine pune în practică? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Stați puțin că vă spun eu, vă spun eu.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Primarul Sectorului 1. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : E un aparat administrativ condus de doamna Primar cu teroare. 

Adică oamenii sunt terorizați în birouri să facă ce spune Primarul, că dacă nu, au încurcat-o. O 

dată... În acest context, nimeni din aparatul de specialitate nu iese din ordin, din cuvânt. Înțelegeți? 

Atunci direct, direct stă în pixul doamnei Primar care trebuie foarte ușor să vorbească la 

departament, să vă dea drumul la bani. Dar pentru asta trebuie să zică ea, că dacă nu zice ea, nu 

poate nimeni să miște. Înțelegeți, e vorba de o pușcărie (neinteligibil), atâta tot.  

Reprezentant unitate școlară sector 1 : Mulțumesc mult! Deci o să închidem școlile și asta e, o 

să vină și televiziunile și…Mulțumesc mult de tot, domnilor consilieri!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Stimați colegi, pauză? Vreți să mai vorbiți. 

Așadar, o să propunem suspendarea ședinței cât mai repede.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose :  Da, în acordul, sper, al tuturor colegilor, ținând cont de faptul 

că în mod arbitrar am aflat că astăzi la 4:30 nu mai funcționează sistemul online și avem o serie de 
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colegi consilieri aflați în online care nu se pot conecta. Asta ar însemna să ne încălcăm dreptul la 

vot. Este un motiv obiectiv, independent de voința noastră. Noi suntem aici și datorită faptului că, 

așa cum mă uit și în sală, nu mai suntem  într-o majoritate funcțională, propun suspendarea ședinței 

și reluarea ei în condiții normale și cu transmisia online. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Cât de repede!  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu : Faceți prezența, doamna secretar! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : O să facem prezența. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : Doamna președintă, doamna 

președintă? Mulțumesc frumos! Așa cum probabil cei care ne ascultă au sesizat de-a lungul acestei 

ședințe, cum a menționat și colegul meu, am fost informați de faptul că de la ora 16.30 sistemul 

online nu va mai funcționa. Vorbesc acum în numele grupului PNL. Jumătate dintre colegii mei, 

respectiv 3 colegi, erau în online și nu mai puteau exercita dreptul de vot. Astfel, la pauză, și ceilalți 

colegi, în semn de protest pentru faptul că se îngrădește dreptul la vot al consilierilor locali, am 

ales să suspendăm practic această ședință pentru că nu e normal să decidă o firmă privată astăzi 

dacă se votează sau nu la Consiliul Local Sector 1. Înțeleg că între timp, acum 5 minute, firma 

respectivă s-a răzgândit și a zis că ne mai lasă cumva să mai putem vota. Îmi pare rău, am 

rugămintea ca cine convoacă ședințele de consiliu local să facă astfel încât organizarea ședințelor 

să se desfășoare în condiții normale, pentru că fiecare dintre noi la finalul zilei are un program și 

nu putem, după cum vrea sau nu vrea o firmă privată, să ne organizăm.  Deci prin urmare, apreciez 

că putem relua ședința de Consiliu Local în momentul în care toți consilierii locali își vor putea 

exprima votul.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Da. Mulțumesc!  Înainte să facem apelul, voiam 

să mai fac o interpelare și poate domnule Păiuși, poate răspundeți dumneavoastră, nu acum, în 

următoarea ședință. Referitor la tichetele de vaccinare. Pentru că vaccinarea anti-covid a fost 

efectuată în București în centre care au fost amenajate fie de către DSP, de unități spitalicești sau 

de primăriile de sector, prin direcțiile de asistență socială sau centrele medicale din subordine, iar 

conform Ordinului Ministerului Sănătății, numărul 1863 din 10/09/2021, fiecare persoană 

vaccinată cu schema completă beneficiază de o alocație de hrană în valoare totală de 100 de lei 

sub forma de tichete de masă. Aceste tichete au fost acordate sporadic și neomogen, iar la un 

moment dat distribuirea lor a fost întreruptă, dar de câteva zile s-a anunțat reînceperea distribuirii 

lor. Cu toate acestea, chiar dacă DSP a trimis aceste tichete tuturor autorităților administrației 

publice locale, respectiv primăriilor de sector, pentru toți cei vaccinați din sectoarele respective, 

am constatat cu uimire că în Sectorul 1 se procedează altfel decât spune norma legală. Adică, într-

o postare de zilele trecute, Primăria Sectorului 1 a comunicat că acordă aceste tichete de masă 

restante doar persoanelor vaccinate în centrul de la Romexpo, care a fost organizat cu sprijinul 

Primăriei, prin Complexul Multifuncțional Caraiman. Cu toate acestea, cu toate că sectoarele 4 și 

6 distribuie tuturor celor vaccinați din toate centrele care se încadrează în prevederile Ordinului 

Ministerului Sănătății anterior menționat, în Sectorul 1 distribuirea este restrictivă pentru că 

tichetele se dau doar celor vaccinați la Romexpo. De aceea, domnule Viceprimar, vă întreb pe 

dumneavoastră, pentru că doamna Primar, iarăși sau în continuare, nu a considerat necesar să 

participe la ședință, care este motivul pentru care aceste bonuri se dau doar celor vaccinați la 

Romexpo, iar celor vaccinați în alte centre nu? Și ca exemplu dau centrul de la Gara de Nord, chiar 

dacă nu a fost folosit și de către cei care tranzitau pe aici, se află în Sectorul 1 și a fost accesat de 
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mulți cetățeni din sectorul nostru. Până la următoarea ședință poate ne dați și nouă o explicație. 

Sunt total de acord cu ce au spus colegii mei mai devreme. Haideți să reluăm ședința în condiții 

normale, ca să poată vota și cei din online și toți consilierii locali în funcție. Vă mulțumesc! 

Doamna Iulia-Luminița Halaț :  Deci vă rog să se consemneze că doamna președintă de ședință 

nou aleasă de către grupurile PSD și PNL nu îmi dă cuvântul. Eu sunt Iulia Luminița Halaț de la 

USR.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Vorbiți acum la microfon. Cum nu v-am dat 

cuvântul? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț :   Dar de ce trebuie să vă rog? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Uitați, vă și las microfonul deschis să vorbiți 

cât vreți… 

Doamna Iulia-Luminița Halaț :   Dar nu este dreptul meu? Trebuie să vă rog de fiecare dată?! 

Și vă rog să se consemneze faptul că în sală... Deci că în sală nu mai sunt decât consilierii USR și 

PMP. Un singur consilier de la PSD a plecat, un singur consilier de la PNL mai este în sală. Restul 

au plecat și au spus că nu mai au dreptul la vot. Da, aș dori să vă aduc aminte că la un moment dat 

când se vota bugetul, un consilier PNL a cerut vot secret în momentul în care erau mai mulți 

consilieri online din motive obiective. Și atunci ni s-a îngrădit dreptul la vot și nimeni nu a închis 

niciun fel de ședință de consiliu. Deci așa ceva nu este posibil! Dubla măsură este ceea ce se 

întâmplă acum în ședințele de Consiliul Local ale Sectorului 1, din cauza președintelui de ședință. 

Vă mulțumesc! 

Doamna Alina-Cristina Grigorescu :   Doamna secretar general, n-ar fi trebuit să facă prezența 

doamna președintă? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț :   Trebuie să se facă prezența. Deci nu s-a făcut prezența ca să 

vedem dacă mai avem cvorum sau nu. Deci nu se poate... Doamna președintă de ședință nu poate 

să părăsească sala pur și simplu. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Deci aș dori să se consemneze 

faptul… 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1 : Așadar, o să reiau prezența. 

Domnul Bârgău Marian Aurelian? 

Domnul Marian - Aurelian Bârgău : Prezent! 

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

Doamna Cășvean Cătălina? 

Doamna Cătălina Cășvean :  Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel 

Daniel? Domnul Ciungu Daniel - Constantin? Domnul Drăgușin Laurențiu? 

Domnul Laurențiu Drăgușin : Prezent!  

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

Nicolae? Doamna Grigorescu Alina - Cristina? 
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Doamna Alina-Cristina Grigorescu : Prezent! Și rog toți cetățenii să observe că toți consilierii 

USR sunt prezenți și toți consilierii PMP sunt prezenți în sală. Cei care au plecat sunt PSD și PNL 

și nu mi se pare normal să suspendăm ședința pe motive așa că s-a anunțat că s-ar putea să se 

întrerupă. Mulțumesc! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Halaț Iulia - Luminița? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț : Prezent! Și de asemenea aș dori să se consemneze faptul că mai 

aveam multe proiecte pe ordinea de zi. Proiecte pentru cetățeni, nu sunt proiecte pentru USR, 

pentru PMP sau pentru alte partide. Sunt pentru cetățeni! Vă mulțumesc foarte mult!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Haliț Raluca - 

Nicoleta? Doamna Iacob Oana? 

Doamna Oana Iacob  : Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea? Domnul 

Jurubiță Geanin - Georgian? Doamna Miloș - Olteanu Iuliana - Dorina? Domnul Nicolaescu 

Andrei - Cristian? 

Domnul Andrei - Cristian Nicolaescu : Prezent! 

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

Domnul Ozata Alev - Burhan? 

Domnul Alev - Burhan Ozata : Prezent! 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Prezent! 

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

Doamna Popa Daniela? Doamna Porumb Ramona?  Doamna Regalia Ruxandra - Eugenia? 

Doamna  Sorete-Arbore Otilia? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore  :  Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Domnul Șerban Remus - 

Cătălin?  

Domnul  Remus – Cătălin Șerban :  Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Domnul Tudose Cristian – 

Adrian? Domnul Țîră Daniel? Și domnul Vicol Ned? 

Domnul Ned Vicol : Prezent! 

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

număr de 12 consilieri din numărul total de 27 de consilieri locali în funcție, constat că nu mai sunt 

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru cvorumul necesar pentru 

continuarea desfășurării legale a acestei ședințe ordinare. Eu vă mulțumesc! O seară bună! 
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