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PROCES-VERBAL 

privind lucrările şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată pentru 

data de 09 noiembrie 2022, ora 1200 

Nr. 34 din data de 25.11.2022 

 

 

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

Sectorului 1, prin Dispoziţia nr. 4395/04.11.2022, ţinând seama de prevederile art. 196 alin. (1) lit. 

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

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

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

 

1. Descărcarea Procesului-verbal nr. 32 al ședinței extraordinare convocată de îndată pentru data 

de 24.10.2022; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local 

Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1                                       

(K2-238/31.10.2022) 

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) 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 numărul 112/28.06.2022, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții 

și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 

1 (K2-188/26.08.2022) 

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) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de 

proprietari, în vederea fundamentării Programului local multianual privind creşterea 

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

„Termoficarea de la soare” (K2-231/28.10.2022) 
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Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea 

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

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

(K2-232/28.10.2022) 

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); 

6. 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); 

 

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

principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București prin 

implementarea Strategiei de management și dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 

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

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

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

 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

132/24.06.2021 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de 
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a aproba trecerea Cinematografului “Cotroceni” și a  Cinematografului “Giulești”, ce aparțin 

domeniului public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 

1 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 (K2-252/04.11.2022)  

 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- 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); 

 

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

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

numele Municipiului București, a imobilului situat în Calea Griviței nr. 115-117, Sector 1, 

București în vederea realizării unui centru educațional multifuncțional (K2-253/04.11.2022)  

 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3) 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, 

respectiv iarna 2022-2023 (K2-239/31.10.2022) 

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) 
 

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

București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 al Municipiului București de a hotărî, 

în condițiile legii, cu privire la asocierea acestuia, în vederea finanțării și realizării în comun a 

unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local în conformitate cu art.166 

alin.(2) lit.c, lit.g și lit.r  și lit.s cu autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din 

străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale și cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii 

neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali  (K2-240/31.10.2022) 

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) 
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ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ  

ședința extraordinară convocată pentru data de 09.11.2022 

 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

122/29.07.2022 privind înființarea unității de învățământ pentru educație timpurie – nivel 

antepreșcolar – Creșa ”RODACIE” ca instituție cu personalitate juridică, prin reorganizarea 

Centrelor de zi de tip creșă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 (K2-254/07.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și 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) 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliul Local al Sectorului 1 pe anul 2022                             

(K2-255/07.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6) 
 

14. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea 

unui protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1 și Arhiepiscopia Romano-

Catolică București în scopul implementării proiectului cultural-religios de interes public local 

”Concert de Crăciun VENITE ADOREMUS” – Concert inaugural al Orchestrei ANIMA a 

Catedralei Sfântul Iosif din București în data de 19 decembrie 2022 (K2-256/08.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5) 
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La deschiderea ședinței și-au înregistrat prezența în evidența ținută de Secretarul General 

al Sectorului 1, doamna Lavinia Ionescu, 22 de consilieri locali, din 27 de consilieri locali în 

funcție, dintre care 6 consilieri locali au fost prezenți online, respectiv domnul Alberto-Iosif 

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

Luminița Halaț, doamna Ruxandra-Eugenia Regalia, domnul Vicol Ned. Nu au fost prezenți 

domnul Daniel-Constantin Ciungu,  doamna Raluca-Nicoleta Haliț, doamna Oana Iacob. 

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 04.11.2022, 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. 4395/04.11.2022, 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 domnul Nicolae Gușu -  Director General 

Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică Locală, domnul Alexandru Pânișoară, domnul 

Alexandru Dumitrescu, domnul Petru Anghelușiu, domnul Dan Emilian Cojocaru, domnul Socrate 

Stănculescu. 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Stimați colegi, vă rog să luați loc în sală. Facem 

prezența imediat.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! Vă invit să luați loc. 

Rog colegele să invite doamnele și domnii consilieri în sală. Vă spun bine ați venit! O să vă rog, 

dacă se poate, să faceți și liniște pentru deschiderea ședinței. Bine ați venit la ședința extraordinară 

convocată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, prin Dispoziția 4395 din 04.11.2022 

cu respectarea 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 a Guvernului 

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:  

domnul Bârgău Marian - Aurelian? 

Domnul  Marian - Aurelian Bârgău: Prezent! 

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

Domnul Alberto - Iosif Caraian (online):  Prezent!  
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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? Domnul Ciungu? Domnul Drăgușin Laurențiu? Domnul Gheorghe Dinu - Nicolae? 

Doamna Grigorescu Alina - Cristina? 

Doamna Alina - Cristina Grigorescu (online): Prezent! 

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

Doamna Haliț Raluca - Nicoleta? Doamna Haliț? Doamna Iacob Oana? Domnul Iordan Florea? 

Domnul Florea Iordan: Prezent! 

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

Georgian? Domnul Jurubiță? 

Domnul Geanin - Georgian Jurubiță (online): Prezent!  

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

- Dorina? 

Doamna Iuliana - Dorina Miloș - Olteanu: Prezent! Mulțumesc! 

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

Cristian? 

Domnul Andrei - Cristian Nicolaescu: Prezent!  

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

Domnul Oianu? 

Domnul Adrian - Viorel Oianu: Aici, aici!  

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

- Burhan? Domnul Ozata? 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? 
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Domnul Dan - Niculae Podaru: 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: Prezent!  

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

Eugenia? 

Doamna Ruxandra - Eugenia Regalia (online): Prezentă! 

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

Doamna Otilia Sorete - Arbore:  Prezent! 

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

Domnul Tudose Cristian - Adrian?  

Domnul Cristian - Adrian Tudose:  Prezent!  

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

Domnul Cristian - Adrian Tudose:  Prezent! Am spus. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog să faceți un pic de liniște în sală. Am  

început ședința. Liniște! 

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 ? Reiau apelul 

doamnelor și domnilor consilieri pe care nu i-am auzit. Domnul Ciungu Daniel - Constantin? Nu 

este nici…? Ok. Domnul Drăgușin Laurențiu?  

Domnul Laurențiu Drăgușin: Prezent! 

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

Nicolae? 

Domnul  Dinu - Nicolae Gheorghe: Prezent!  

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

Doamna Iulia - Luminița Halaț (online): Prezent! 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Haliț Raluca - 

Nicoleta? Doamna Iacob Oana? Domnul Jurubiță Geanin - Georgian?  

Domnul Geanin - Georgian Jurubiță (online): Prezent! Se aude? 

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

Domnul Șerban Remus - Cătălin? 21 mi-au ieșit mie. Așadar având în vedere prezența la apelul 

nominal la deschiderea ședinței a unui număr de 21 de consilieri din numărul total de 27 de 

consilieri locali în funcție, constat îndeplinite prevederile art. 137 din Ordonanța de urgență a 

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

privire la cvorumul necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare. În 

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

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

descărcare procesul-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local din data de 24 

octombrie 2022, comunicat către dumneavoastră de la Secretariat, prin poștă electronică. Și dacă 

aveți obiecțiuni sau observații pe marginea acestuia, am să vă rog să vi le exprimați. Dacă nu, o să 

vă rog să procedați la vot.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Stimați colegi, vă rog un pic de 

liniște în sală. Supun aprobării descărcarea procesului-verbal. Vă rog să votați. 20 din 27. Domnul 

Drăgușin, domnul Podaru. Colegii de la Tehnic, vă rog, cartela domnului Drăgușin. Domnul 

Remus Șerban este?  Ok, da. Domnul Ozata, doamna Iacob, doamna Haliț, dacă ne auziți, vă rugăm 

să votați. Deci avem 22 de voturi. O să opresc votul în acest moment. 21 de voturi pentru, 1 

abținere. Procesul - verbal a fost descărcat. Doamna Secretar? 

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ 

A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DIN DATA DE 24.10.2022 

A FOST APROBAT CU 21 DE VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE 

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

 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Cu privire la procesul-verbal al 

ședinței din 1 noiembrie, acesta este încă în fază de elaborare. Am rugat colegele de la Secretariat 

să vi-l trimită spre studiu în cursul acestei ședințe, întrucât durata și complexitatea dezbaterilor a 

făcut ca acesta să mai dureze, în ceea ce privește elaborarea. Cu privire la ședința anterioară, în 

conformitate cu prevederile art. 140 alin. (3), am transmis atât Prefectului Municipiului București, 

cât și dumneavoastră, în această dimineață Opinia motivată cu privire la hotărârea Consiliului 

Local 157/2022 a cărei contrasemnare am refuzat să o fac din motive de nelegalitate. Pe scurt, 

acestea vizează faptul că atât proiectul, cât și hotărârea, nu au avut atașate cele 127 de anexe la 

care făcea referire art.1, iar față de amendamentul aprobat și implementat, acesta în conformitate 

cu prevederile art. 36 și 53 alin. (2), teza I ale Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată și cu modificările ulterioare, cele 2 articole care 
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nu au fost corelate, 1 și 2, prin amendament, au făcut din perspectiva legală textul ca fiind confuz, 

neclar, motiv pentru care am refuzat contrasemnarea acesteia. Vă mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc, doamna Secretar! Ca să începem 

ședința în condiții normale, solicităm prezența doamnei Clotilde Armand, așa cum este normal și 

legal, așa cum scrie în Codul administrativ. Așadar, rugăm un coleg de la USR sau poate de la 

Secretariat să meargă să o invite pe doamna Primar în ședința Consiliului Local. Cât așteptăm să 

vină doamna Primar în ședință, așa cum e normal… Vă rog, domnule Oianu, haideți să o chemăm 

în ședință! Și solicităm în special prezența doamnei Clotilde Armand în ședința de astăzi pentru 

că… da, are nevoie de invitație specială, nu legală. Consilierii Partidului Social Democrat solicită 

ca Primarul Clotilde Armand să răspundă astăzi în fața cetățenilor, în primul rând și a consilierilor 

locali și să dea explicații pentru problemele sale de integritate și pentru banii pe care și i-a dat 

numindu-se manager în proiecte cu fonduri europene. Este obligația dumneaei să participe la 

ședințele Consiliului Local și să lămurească în fața cetățenilor modul de gestionare a fondurilor 

Primăriei. Nimeni nu este mai presus de lege și noi îi solicităm doamnei Armand să respecte legea, 

legea din România. Consiliul Local a solicitat de 4 luni de zile… Noi am aprobat acum 4 luni de 

zile ca doamna Clotilde Armand să vină să prezinte raportul de activitate. Solicităm Primarului să 

prezinte managerii de proiect pe fonduri europene și poate și vin astăzi aici în ședința de consiliu 

local, să prezinte sumele de bani acordate fiecăruia, rapoartele de progres, rapoartele de activitate 

ale fiecărui manager. Solicităm dispozițiile de primar, rapoartele managerului de proiect aprobate 

de Primar… culmea, nu? Și vom sesiza toate aceste aspecte Prefectului Municipiului București. 

Vă rog să faceți liniște în sală. Înțeleg că nu se aude bine transmisia? Solicităm transparență totală 

în privința modului în care gestionați atât fondurile care provin din taxele și impozitele plătite de 

cetățenii Sectorului 1, cât și din bani europeni… și banii europeni, doamna Clotilde Armand, sunt 

tot bani publici. Solicităm Primarului să prezinte stadiul măsurilor impuse de Curtea de Conturi, 

să răspundă ce s-a întâmplat cu firmele de avocatură pe care le-a contractat înainte să aibă acordul 

Consiliului Local și împuternicirea Consiliului Local, să ne prezinte stadiul proceselor de pe rolul 

instanțelor de judecată și câți bani plătim noi, cetățenii Sectorului 1, în continuare. Așadar, cred că 

mai mult de 5 minute n-are cât să facă doamna Primar aici, în 3 pași, din biroul dumneaei, în 

ședința de consiliu. O așteptăm astăzi să dea toate aceste explicații și să respecte legea. S-a mai 

înscris la cuvânt domnul… domnule Podaru, v-ați înscris la cuvânt? Vă rog, înainte să trecem la 

ordinea de zi. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: A fost o surpriză totală, o lovitură pentru toată lumea,  documentul 

prezentat în presă de ANI și cred că chiar este cazul în acest moment, acum că noi vorbim de 

civilizație, de transparență… ca doamna Primar să vină alături de noi și să ne dea niște explicații. 

Până la urmă suntem votați de cetățeni și sensul participării la ședințe și a întâlnirilor există. Nu 

putem să stăm să ne ascundem, nu suntem în clasa a II-a. În momentul în care va începe orice 

formă de anchetă și urmărire penală împotriva doamnei Clotilde Armand, sper să aibă decența să-

și dea demisia. Mulțumesc!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog, domnule Oianu! 
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Domnul Adrian-Viorel Oianu: Doar vorbesc 1 minut, după care vorbești tu o oră… n-ai treabă, 

nu-ți face griji. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ați ciocănit la ușa doamnei Primar? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Deci am ciocănit la ușa, am intrat cu cartela în biroul 

secretariatului doamnei Primar, unde ne-am întâlnit cu doamna secretară, doamna T… doamna 

Trifan, Trifoi, Trofin… Mă scuzați, doamnă, mă scuzați. Trofin… Așa… care s-a pus în fața mea, 

am filmarea și mi-a zis că n-am voie să stau în biroul respectiv, că este biroul dânsei și m-a invitat 

afară. Eu am întrebat-o “doamnă, am venit să fac o invitație doamnei Primar să vină la ședința de 

consiliu” și ea mi-a răspuns “vă rog frumos să părăsiți incinta”, după care a chemat Poliția Locală 

de la intrare, de jos, care m-a escortat afară din birou. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Pe dumneavoastră, ales local? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Ales local… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Eu, săracul de mine, consilier… Și în situația în care n-am primit 

răspuns dacă e doamna Primar acolo, ascunsă sau nu, nu mi s-a răspuns la asta.  Am fost invitat...  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Doamna incompatibilă.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu:   S-a pus în fața mea, mi-a spus “pe aici nu treceți”… E un film, 

sigur că da, sigur că da…. “Pe aici nu se trece”. N-am voie să verific dacă doamna Primar e în 

cabinet și dacă pot s-o invit la ședința de consiliu și n-am voie în biroul doamnei Trifan… Trofin, 

am zis bine, da? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vom sesiza și aceste aspecte.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Sigur! Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: O așteptăm. Sesizăm, domnule Nicolaescu, 

sesizăm tot ce încalcă legea. Domnul Dinu, vă rog!  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da. Mulțumesc! În ultimii 2 ani am tot încercat să găsesc un 

cuvânt care să o descrie pe doamna primar Armand. Și sincer, mi-a luat ceva, pentru că a fost o 

experiență similară unui roller coster. Dar cel mai corect cuvânt pentru a o descrie este următorul 

“ticăloasă”. Doamna Armand este o ticăloasă. De ce spun asta? Un ticălos este o persoană care 

comite fapte reprobabile, fapte condamnabile. Este oare condamnabil că un primar și-a dat ore 

suplimentare pentru o muncă într-un proiect cu fonduri europene care nici măcar nu începuse? 

Oare este normal ca un primar să își plătească din banii primăriei și nu al fondurilor europene, 

niște ore suplimentare? Suntem foarte curioși să vedem dacă acele ore suplimentare sunt efectuate 

pe bune, pentru că dacă acest proiect nu e început, nu era demarat când doamna Armand își dădea 
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acești bani, oare pe ce a făcut domnia sa aceste ore suplimentare? Este o situație teribil de gravă și 

de serioasă. Mai mult decât atât, doamna Armand se înfundă în continuare în minciună. Din nou 

este o ticăloasă când merge în fața camerelor și în fața presei și declară că dumneaei nu a avut 

acces la dosar. S-a dovedit pentru a mia oară că primărița minte, pentru că nu făcuse o cerere pentru 

a avea acces la dosar. ANI a și confirmat ieri, a dat un comunicat de presă prin care explică că nu 

i s-a cerut de către Primarul Armand acces la dosar. Atât am de spus. Doamna Armand, sunteți o 

ticăloasă, din atâtea motive, iar ultimele 2 zile dovedesc că intrați în derizoriu. Deja nu văd de ce 

mai conduceți această primărie, de ce nu vă retrageți să închidem, să tragem cortină o dată peste 

acești 2 ani rușinoși pentru conducerea Primăriei Sectorului 1… Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Să vină să dea explicații în fața 

cetățenilor, dacă în fața consilierilor nu vrea. Dar totuși e o ședință publică și poate să-și expună 

punctul de vedere. Și am tot auzit această scuză invocată de doamna Armand, pe lângă oculta 

mondială care o tot atacă așa zilnic, care acces la dosar? Că dosarul sunt documentele emise de 

dumneaei, dispozițiile emise de primar pentru manager de proiect Clotilde Armand. Ăsta e dosarul. 

Care dosar? Care dosar? Adică dumneaei are dosarul aici, în primărie! Nu trebuie să-l ceară. 

Haideți să trecem la ordinea de zi. O să supun aprobării aprobarea ordinii de zi pentru ședința de 

astăzi.  Domnule Oianu, mai voiați să spuneți ceva acum? Acum am văzut că sunteți… Sau după? 

Supun aprobării ordinea de zi. Vă rog să votați! Doamna Sorete? 22 de voturi pentru. Ordinea de 

zi a fost aprobată.  

 

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Încă o dată o să precizez că dacă nu… doamna 

Clotilde Armand nu vine în 10 minute să dea explicații, o să suspend ședința. Noi nu putem să mai 

tolerăm așa ceva. Vă rog! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Da, votăm imediat, domnule Dinu, imediat… stați o secundă, că 

suntem în același partid.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Haideți să… o să supun în același timp aprobării 

și primul proiect de pe ordinea de zi. Cu amendament, da, imediat, imediat, da. Vă rog, domnule 

Oianu, haideți, repede! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Doamna Primar… acum sincer, veneam prin parc, prin centru, 

prin Piața Victoriei, pe jos, astăzi și… e dezolant, fie vorba între noi. E dezolant… Și pentru asta, 

pentru asta, nu pentru alt dosar făcut, alt dosar pe care îl are doamna Primar, pentru tot felul de 

lucruri, mai mult sau mai puțin legale, până la demonstrarea în instanță, care, am văzut și noi, că 

nu prea se soluționează. Doamna Primar trebuie să plece, pentru că mie, cetățean al acestui sector, 

și celorlalți cetățeni, hai să fim serioși... Dacă spun că doamna Primar trebuie să plece, tot sectorul  

este de acord cu mine. Tot sectorul gândește și simte așa. Pentru că doamna Primar a reușit să bage 
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frica în noi, a băgat o frică mai mare decât războiul din Ucraina, mai mare decât pandemia, egală 

cu recesiunea și cu criza financiară care vine peste noi. Nu este de ajuns că în fiecare zi suntem 

stresați cu știri despre cât de greu o să fie în iarna asta… nu, nu este de ajuns… După care ieșim 

pe stradă în Sectorul 1 și vedem cât de dezolant, mizerabil și neîngrijit arată. Și asta mă face să fiu 

mai stresat și înfricoșat de ce poate să mai facă această doamnă încă 2 ani. Doamna Primar trebuie 

să plece! Nu pentru că ANI… nu pentru că dosarul cu sacii de vot… nu pentru că aia… nu pentru 

că aia… nu pentru Curtea de Conturi… Nu! Trebuie să plece pentru că ne-a distrus speranța și 

încrederea în ziua de mâine… pentru că cetățenii Sectorului 1, după ce că trăiesc într-un stres 

continuu legat de condițiile de viață pe care le avem în această perioadă, cu toate scumpirile astea, 

trebuie să suportăm și neglijența și incompetența și nepăsarea acestei doamne. Doamna Primar 

trebuie să plece! E moral să facă acest lucru, iar USR trebuie să-și asume acest lucru. Este un eșec 

total, iar dezastrul în care se află Sectorul 1 și Primăria Sectorului 1 se vede de la toaletele din 

Primărie, de la scara înghețată, care arată ca o morgă și până la dezastrul de pe străzi, unde frunzele 

din toamna asta au fost măcinate de pașii pietonilor și al mașinilor și zac tot în locul acela… se 

poate face făină de frunze uscate în Sectorul 1 și din acest motiv doamna Primar trebuie să plece. 

Trebuie să plece pentru că ne-am săturat să ne gândim că încă 2 ani depindem de acest om 

imprevizibil, care până acum n-a reușit să facă nimic coerent de la un capăt la altul. Nimic! Nu se 

poate ca noi, toți cetățenii acestui sector,  să suferim încă 2 ani pentru o încăpățânare a partidului 

USR. Vă mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Domnule Dinu, vă rog, repede! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da. Am o propunere pe care vă rog să o supuneți votului, să 

înlocuim punctul 4 cu punctul 10. Și după ce votăm până la punctul 4, am rugămintea să facem o 

pauză, să-i ascultăm pe cetățenii veniți aici să discute despre problema din Henri Coandă și să 

vedem dacă doamna Primar apare. Dacă nu apare, propun suspendarea ședinței. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! De acord. O să supun aprobării 

propunerea domnului Gheorghe Dinu. Așadar, punctul numărul 10 de pe ordinea de zi va fi votat 

la poziția a 3-a de pe ordinea de zi. Da? Un minut… sau putem vota și cu mână... Ok, ok, un minut.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da. Mai am o întrebare pe care o adresez doamnei Primar, mai 

degrabă tot un exemplu de ticăloșie… Dacă se poate, liniște în sală… Ne auzim? Da? Bun. 

Mulțumesc. Mai am o întrebare pe care aș vrea să o adresez doamnei Primar. De ce încă nu a 

semnat procesul - verbal de predare a Cinematografului Cotroceni? Care este aici ticăloșia? De ce 

suntem blocați? Este un proiect votat în 2021. CGMB a dat acordul pentru acest transfer și nu se 

întâmplă nimic. De ce nu se transferă? De ce este ținut blocat acest proiect? De ce nu-l dăm 

Primăriei Sectorului 6,  unde se și află  și să fie renovat acest obiectiv.  Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Aveți deja activat votul pe 

propunerea domnului Dinu, mutarea punctului 10 de pe ordinea de zi la poziția a 3-a pe ordinea 

de zi. Vă rog să votați! Doamna Grigorescu, doamna Miloș, domnul Chirvasă, domnul Bârgău?  
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22 de voturi până în acest moment. O să opresc votul. Cu 16 voturi pentru, 7 abțineri, propunerea 

a fost aprobată. Intrăm pe ordinea de zi. 

PROPUNEREA A FOST APROBATĂ CU 16 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Primul proiect. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 al Municipiului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnule Păiuși,  amendamentul? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Da. Mulțumesc! Avem 

amendamentul numărul 112 la proiectul de hotărâre K2-238. Sunt 2 puncte. Textul original 

face referire la hotărârea privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Primarul Sectorului 1 și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1, Direcția Publică de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1. Amendamentul spune următorul lucru:  

Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 291 din 04.12.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, 

numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și ale instituției subordonate 

Consiliului Local Sector 1, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1, 

cu modificările și completările ulterioare.  

Iar la punctul 2 în anexa, deci textul original, în anexa la prezentul proiect de hotărâre secțiunea 

“funcții publice”, la poziția 2, coloana “număr funcții publice” este consemnat numărul 124, la 

poziția 13 coloana “număr funcții publice” este consemnat numărul 67, iar la poziția 27 coloana 

“număr funcții publice” este consemnat numărul 13. Modificarea este astfel:  

În anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291 privind aprobarea organigramei, stat de funcții, număr 

de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local 

Sector 1, Direcția Publică de Evidența a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și 

completările ulterioare, secțiunea “funcții publice” se modifică la poziții. La poziția 12 coloana 

“număr funcții publice” în loc de 124 se va citi 126,  la poziția 13 în loc de 67 se va citi 61  și la 

poziția 57 coloana “număr funcții publice”  în loc de 13 se va citi 12.   

Acestea sunt modificările la amendament. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Supun aprobării amendamentul 

numărul 1. Vă rog să votați! Încă un vot. Domnul Bârgău? Domnul Bârgău nu e în sală. O să 

opresc votul.  Avem 21 de voturi pentru. Amendamentul a fost aprobat.  
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Amendamentul nr. 1 a fost aprobat cu unanimitate 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Și acum o să vă supun aprobării și amendamentul 

numărul 2. Vă rog să votați! Așa a fost introdus. Trecem la proiect în integralitate. Ok. Așadar 

votăm proiectul în integralitate privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate. 

Vă rog să votați! Domnul Oianu, domnul Bârgău, domnul Chirvasă, domnul Podaru, domnul 

Podaru. Opresc votul. Avem 22 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.  

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

22 de consilieri locali prezenți în sala de ședință în momentul votului din 27 de consilieri 

locali 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Au trecut și 10 minute de când am solicitat 

prezența doamnei Clotilde Armand în ședință. Nu a venit. Știți ce... aș vrea totuși să vă aduc la 

cunoștință, pentru că oricum nu ne prezintă toate aceste informații. Știți ce-i culmea? Managerii 

de proiect sunt consilierii personali ai doamnei Armand, nu funcționari publici, specialiști, din 

această instituție. Păcat! Domnule Tudose, vă rog?  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Stimați colegi, de data aceasta mă adresez și cetățenilor 

prezenți la ședința noastră. Am luat cunoștință de faptul că, cu toate că au trecut 2 ani de zile din 

mandatul doamnei Armand, situația cartierului Străulești, vorbim de Liliacului, vorbim de 

Nuferilor, străzi care au beneficiat de primele măsuri de, mă rog, instalarea canalizării și utilitățile 

aferente în mandatul trecut și care ar fi trebuit ca în acest moment să fie asfaltate. Ni se transmite 

din partea cetățenilor că în continuare aceste străzi arată jalnic și pe acești cetățeni îi mai așteaptă 

încă o iarnă de chin, așa cum au fost și în iernile anterioare. Aș dori, dacă tot ignoră toate solicitările 

venite din partea Consiliului, toate invitațiile venite din partea Consiliului, ignoră practic legea. 

Măcar respectul față de cetățeni să-l aibă doamna Primar Armand… Și eu, ca purtător de cuvânt 

neautorizat al acestor cetățeni, în urma discuției pe care am avut-o cu dânșii la începutul ședinței, 

măcar pentru aceste probleme să vină să explice în fața Consiliului Local și a acestor oameni de 

ce 2 ani de zile, având în prezent 700 de milioane necheltuite, vorbim și de bugetele din ultimii 2 

ani de zile cu o execuție bugetară jalnică. De ce nu a fost capabilă să ducă la bun sfârșit ceea ce 

rămăsese de făcut pentru acești cetățeni? Este, din păcate, o măsură un pic diferită de ceea ce s-a 

discutat, dar zic că este o măsură stringentă pentru cetățenii prezenți în sală. Oricum, am observat 

că, întâmplător sau nu, la fiecare ședință, din ultimele 4-5 ședințe, sunt prezenți în sală grupuri de 

cetățeni nemulțumiți. Ar trebui ca toți acești cetățeni să înțeleagă că noi Consiliul ne facem datoria 

și suntem răspunzători de ceea ce votăm. Dar punerea în aplicare a proiectelor ține strict de doamna 

Primar Armand, care nu dorește să facă nimic pentru Sectorul 1 și pentru cetățenii acestui sector. 

Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Doamna Porumb, erați înscrisă la 

cuvânt. 
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Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Bună ziua! Da. Ținând cont că avem 

și în sală cetățeni și cu speța de care ați menționat dumneavoastră, domnule consilier, aș vrea, din 

punctul meu de vedere, să trecem prin proiectele pe care le-am propus sau să stabilim cum facem 

astfel încât să dăm și cuvântul cetățenilor din sală, pentru că nu ne pot aștepta până când terminăm 

noi ședința la final. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Imediat.  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Poate intercalăm un punct, un proiect 

de pe ordinea de zi, o discuție astfel încât să… așteptând-o și pe doamna Primar între timp care… 

haideți să fim serioși, cu siguranță nu va ajunge pentru că lipsește de mai bine de jumătate de an 

din cadrul ședințelor de Consiliu Local. Aceasta era propunerea mea, doamna președinte, să nu 

omitem că avem cetățeni în sală. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Sigur! Sigur!  Imediat. Supun la vot proiectul 

numărul 2 de pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al ADP Sector 1.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Cred că e greșită ordinea de zi. Da, acesta este. 

Vă rog să votați proiectul de hotărâre numărul 2. Nu, aici în sistem… da, da, da. Haideți, votați! 

Domnul Oianu, domnul Jurubiță, domnul Bârgău, domnul Caraian, domnul Tudose, doamna Iulia 

Miloș, doamna Grigorescu, domnul Bârgău, să votați, vă rog!  Am înțeles. Mulțumesc!  Vă rog să 

spuneți la microfon ca să se și înregistreze. 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău : Vă rugăm să se consemneze că nu voi vota la acest proiect. 

Vă mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Mulțumesc! Opresc votul.  22 de voturi pentru. 

Proiectul a fost aprobat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

22 de consilieri locali prezenți în sala de ședință în momentul votului din 27 de consilieri 

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Haideți să trecem repede și prin proiectul cu 

deszăpezirea și apoi o să dau cuvântul cetățenilor înscriși la cuvânt. Selectez eu, da? Ok. Supun 

aprobării  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul 2022-2023.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  În sistem îl avem la 9, acum l-am activat.  Vă 

rog să votați. Votați, vă rog. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Am o întrebare simplă. Pentru aceste servicii nu trebuie realizat 

un act adițional pentru prețuri, pentru…? Că noi tot votăm și tot ne aflăm la limita legii. 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Păi tocmai  de asta am și solicitat să vină astăzi 

doamna Armand să ne explice dacă noi plătim aceleași tarife, dar frecvențele sunt reduse oricum. 

Da? Să specifice asta.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Nu. Sunt niște probleme. Și pentru modificarea unor prețuri 

trebuie acte adiționale. Adică e clar juridic. Nu cred că… anul trecut ni s-a spus că aceste prestări 

de servicii, una dintre instituțiile statului, nu-mi aduc acum aminte… Chiar am văzut o serie de 

rapoarte, nu sunt prestate sau nu ar trebui realizate așa… acum ni se cere să fie realizate la fel. 

Haideți să… dacă ne puteți răspunde, domnule director, care e situația și dacă trebuie act adițional 

sau nu. Mulțumesc! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Un moment, da, da, nu voiam să intru în această dezbatere, dar 

ascultându-vă, îmi aduc aminte cum chiar eu am descoperit anexa cu care a venit ticăloasa Armand 

în luna august anul trecut, prin care efectiv trei sferturi din străzile din sector nu aveau întreținere. 

Zero întreținere domnule director. Și dumneavoastră acum veniți și spuneți vai, Doamne, nu este 

curățenie pe străzi. Păi normal. Eu am zis și v-am citit din acel document anexă, cred că erau  trei 

sferturi din 1000 și ceva de străzi. Mai erau doar 300 la care se făcea întreținere. Adică nu înțeleg 

care este problema, adică este foarte clar. V-ați asumat, nu știu dacă dumneavoastră dar ticăloasa 

sigur și-a asumat și uitați care este rezultatul! Dar haideți să închidem discuția pentru că eu chiar 

vreau să aud ce au de spus cetățenii care au venit să discute în Consiliul Local.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Da. Exact. L-am invitat la microfon pe domnul 

Pânișoară… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Mai am o întrebare la domnul director: domnulE director, mai 

am o întrebare la dumneavoastră! Nu. Păi da, tocmai mă rog, vă rog, vă rog, da. Cer să se 

consemneze. Tocmai ați comunicat următorul lucru: că deșeurile din Sectorul 1 se duc la sortator, 

după care se duc la depozite, și precizez e plural, de gunoi. Ținând cont că vorbim de cheltuirea 

banului public și pe raza municipiului București există un singur depozit care încă mai are 

autorizația integrată de funcționare valabilă și vorbim de cel de la Vidra, de Eco Sud, aș dori să 

știu: s-a acceptat de către direcție plătirea tarifelor impuse de către Eco Sud sau duceți… sau duceți 

la depozite care nu mai au autorizație de funcționare și duceți în mod, sincer, ilegal? Asta era 

întrebarea.  

Nicolae Gușu - Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică Locală: 

După cum bine știți, competența nu este la noi la Sectorul 1, deci contractele de depozitare trebuie 

să le încheie ADI, da? La nivel centralizat de București… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Avem o problemă. Avem o problemă. Să știți că noi am fost 

notificați în calitate de consilieri de către Eco Sud, de votarea în ședință de consiliu a tarifelor 

modificate, lucru care trebuia să-l facă Consiliul General. Deci din acest punct de vedere, acest 

lucru nu este transferat la ADI și mă interesează, pentru justa cheltuire a banului public, să știu 
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dacă dumneavoastră plătiți către sortatori, care vă refacturează serviciile de depozitare, tariful 

impus de Eco Sud? Plătiți alte tarife? Comunicați-ne care este tariful de sortare.  

Nicolae Gușu - Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică Locală: 

Nu, nu ne facturează separat costurile de depozitare, ele sunt incluse în tariful de sortare.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, dar care este acel cost și care sunt gropile unde depozităm? 

E o întrebare simplă la care…  

Nicolae Gușu - Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică Locală: 

Ei, aici ca să vă răspund, trebuie să văd fundamentarea tarifelor de sortare și nu o am la îndemână 

ca să vă spun care e costul de depozitare. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bun, atunci cer să se consemneze în scris această rugăminte 

către domnul director și aștept răspunsul scris pe adresa consiliului, aveți adresa mea de consilier… 

Nicolae Gușu - Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică Locală: 

Sigur că da. Dar încă o data vă spun, nu e competența la noi… să încheiem aceste contracte de 

depozitare. 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: S-a consemnat totul.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Am înțeles și cer în mod explicit să fie întrebați  sortatorii 

unde depozitează resturile provenite din sortare de la Sectorul 1. 

Nicolae Gușu - Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică Locală: 

Vă rog frumos făceți-mi o adresă scrisă și vă răspund.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Nu domnule Gușu, aveți aici procesul verbal, 

luați înregistrarea și răspundeți pe fiecare punct. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Aveți înregistrarea… 

Nicolae Gușu - Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică Locală: 

E în regulă, doriți să vă comunicăm la ce groapă de gunoi se duc… ok, o să vă raspund. Mulțumesc, 

numai bine. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da. Groapa și tariful, groapa și tariful. Da? Vă mulțumesc. 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Domnul Alexandru Pânișoară, vă rog. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Dar a făcut doamna primar plângere penală că nu se strânge 

gunoiul?  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Nu știu, dar sigur după această discuție vor mai 

fi câteva plângeri, sigur. Da. Vă rog! 
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Domnul Alexandru Pânișoară: Mulțumesc, domnul Oianu, înainte Romprest presta pentru că 

domnul Gușu era membru PSD, până în iulie 2020. Din acest motiv acum el nu mai merge. N-ați 

fost membru PSD? Dați-mi voie… după… după… mă lăsați să… eu nu am intervenit peste 

dumneavoastră. 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Haideți că nu facem aici cancan. 

Nicolae Gușu - Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică Locală: 

Este… este… eu nu am vrut să fac o plângere pentru fals, deci până-n 2020 eu nu am fost membru 

PSD, am fost până-n 2016 și nu este… nu vă supărați, nu este ilegal să faci politică. Când am intrat 

în administrație publică, nu am mai făcut politică. Să fie clar. Da? Deci în 2016 m-am angajat în 

administrația publică și am renunțat la partid.  

Domnul Alexandru Pânișoară: N-a spus nimeni că este ilegal. Da, mă uit pe ordinea de zi…  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Da, cred că toți cei din sală au fost membri… 

Domnul Alexandru Pânișoară: Uitându-mă pe ordinea de zi nu pot decât să mă gândesc la o 

singură maximă dată de Einstein care spune așa, definește nebunia ca fiind ”acel lucru repetat pe 

care-l faci dar aștepți rezultate diferite”. Pentru că eu, pe ordinea… în fiecare ședință, văd pe 

ordinea de zi aceleași proiecte care în continuu sunt respinse, ele nefiind modificate sub nicio 

formă.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Așa este.  

Domnul Alexandru Pânișoară: Acum, că e o nebunie, este! Dar deja putem să acuzăm pe doamna 

primar și de abuz de putere, pentru că… a consuma resurse inutil, a strânge oameni în ședințe 

extraordinare, doar așa ca să venim să repetăm aceleași lucruri la nesfârșit, deși ele au aceeași 

finalitate, mie deja aicea mi se pare că această atitudine, această practică se subscrie unui abuz de 

putere. Prin puterea evident, conferită de lege, de a putea convoca și a face ordinea de zi. Dar 

refuză încă, de peste 7-8 luni de zile, să supună aprobării totuși, alte proiecte care așteaptă de ani 

de zile pe la primăria  Sectorului 1, cum ar fi planurile ubanistice de detaliu. Repet, se refuză în 

mod nejustificat introducerea pe ordinea zi a acestor documentații de urbanism. Repet, pentru că 

am văzut postarea doamnei primar, nu sunt membru PNL. Nu știu de câte ori trebuie s-o spun, da, 

probabil este din aceeași poveste din care vedem că se întocmesc aceste ordini de zi. 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Dar faceți parte din oculta mondială?  

Domnul Alexandru Pânișoară: Nici din oculta mondială, nici locală. Sunt cetățean al Sectorului 

1. Sunt unul dintre cei într-adevăr, așa cum am sesizat și în luna a 10-a, care a sesizat ANI cu 

privire la acest conflict de interese pentru care am primit, în sfârșit, răspuns. Transmit USR, nu 

sunt prieten cu ANI. În egală măsură, ANI mi-a respins anumite sesizări pe care urmează să le 

contest, deși sunt la fel de flagrante ca cele care o vizează pe doamna Clotilde. 
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Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Mi-a răspuns mie ANI. Eu am făcut sesizarea. 

Domnul Alexandru Pânișoară: Domnule Nicolaescu, în ședința trecută, m-ați întrebat, vă 

răspund încă o dată, nu sunt membru PNL, nu mai sunt și n-am mai fost de ceva ani de zile angajat 

în compania domnului Burduja, nici nu știu dacă mai deține această companie, nu mă mai 

interesează, dar în schimb vă întreb și eu pe dumneavoastră ce facem și noi cu acel teren de pe 

bulevardul Beijing? De ce nu facem și noi o școală sau în parc acolo? Și ținem niște epave, niște 

ruine, care din punctul meu de vedere sunt… devin și un pericol public, că se degradează. Și am 

cercetat și eu acel teren pentru că, totuși are o oareșce valoare și am constatat că sunteți chiar 

proprietarul acestui teren și atunci vă întreb: sunteți și în administrație, sunteți și proprietarul 

terenului, de ce nu faceți, așa cum propagați în restul dezvoltatorilor, cedați și dumneavoastră acest 

teren să se facă o școală publică că în Sectorul 1, mai ales în zona Aviației e o problemă foarte 

mare cu școlile sau să se facă un parc, că nu avem suficient spațiu verde, adică de ce nu-l cedați? 

Cum la fel faceți cu ceilalți cetățeni ai Sectorului 1 de la care așteptați același lucru, să se cedeze 

terenuri, că așa se practică în Sectorul 1, se cedează terenuri, nu vă preocupă… deci  v-am spus că 

sunt nelegale la momentul respectiv, domnule Păiuși, regulamentele! Nu v-a preocupat acest lucru, 

acum și în ședința trecută mi-ați spus că, prin propria dumneavoastră voință, suspendați activitatea 

de emitere a certificatulor de atestare, de recepții la lucrări… Bun, dumneavoastră aveți obligații 

legale până una, alta, chemați, nu este prima data, chemați aproape la fiecare ședință cetățeni, ca 

să… nu știu de ce-i chemați în consiliu, în condițiile în care dumneavoastră aveți aceste atribuții 

în aparatul executiv, nu în aparatul de specialitate al primarului, că nu faceți parte de acolo, dar 

aveți competențe și cu această ocazie, atribuțiile pe care, mă rog, cu ghilimele de rigoare, le aveți. 

Ieri a avut loc o Conferință națională a dreptului urbanismului, unde au participat oameni destul 

de importanți din zona aceasta, de la juriști până la specialiști în… în domenii conexe și am avut 

plăcerea să fiu și speaker acolo unde, mi s-a validat teoria conform căreia atribuțiile pe care 

dumneavoastră le îndepliniți în materia urbanismului, da? Sunt nelegale, pentru că dispoziția pe 

care ați primit-o…  haideți să vă citez așa, câteva nume!  Doamna Daniela… Dana Tofan a 

coordonat lucrarea Codul administrativ, adică eu zic că e relevant să avem un punct de vedere din 

partea unei persoane care a coordonat Codul administrativ și care, printre mulți alții, a confirmat 

faptul că atribuțiile în urbanism nu pot fi delegate de către primar. Dumneavoastră continuați la 

nivelul aparatului de specialitate să emiteți, pentru că noi nu știm ce, dar vedem numărul, eu,  

singurul meu reper pe care îl am, este dispoziția de convocare a Consiliului Local. Este singura 

dispoziție care se publică și, de la o săptămână la alta văd că sar câte 100, 100 și ceva, da? 

Continuați să emiteți dispoziții, să luați decizii, să suspendați activități, să nu respectați normele 

legale, făcând abstracție de orice altceva vi se atrage atenția că o faceți în mod nelegal. Eu vin de 

bună credință și vă spun în consiliu, v-am spus și atunci, nu luați măsuri, sesizez! Motiv pentru 

care am sesizat ANI, iar acum am sesizat și prefectul cu privire la povestea delegării atribuțiilor. 

Dar avertizez, că dacă această dispoziție se anulează pe motiv de nelegalitate, toate actele pe care 

le-ați emis dumneavoastră și semnat, sunt lovite de nulitate. Și imaginați-vă ce se deschide de aici 

în societate, da? În Sectorul 1, unde oricine, da? Poate invoca această problemă și cere anularea 

unui act, chiar dacă în afară de dumneavoastră, toți au fost de bună credință. Dar prin incompetența, 
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neputința, că oricum, toate… tot eu sunt de vină, așa ați ales cetățeanul este de vină pentru că 

dumneavoastră nu aplicați legea, că de asta m-ați acuzat că din cauza mea, în cartierul ANL nu se 

va face recepția. Stați liniștit am vorbit și cu doamna director, ei au sesizat ISC. Diferența este că 

eu, dacă voi sesiza ISC, știți foarte bine care sunt repercursiunile, pentru că avem un istoric 

împreună, când ați refuzat să-mi emiteți certificatul de urbanism. Și de această dată voi sesiza ISC 

pentru că înțeleg că la cartierul ANL s-au solicitat emiterea certificatelor de atestare a edificării, 

iar dumneavoastră refuzați nejustificat, în mod abuziv, să faceți aceste operațiuni administrative. 

Nu aveți nicio justificare să refuzați… 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Vă rog să închideți. 

Domnul Alexandru Pânișoară: Într-un minut. Nu aveți nicio justificare și niciun temei legal să 

refuzați să soluționați aceste cereri. Nu introduceți în acest joc oameni care au de suferit, pentru 

ce? Pentru niște ambiții personale, pentru că nu vreți să înțelegeți niște texte de lege care sunt 

extrem de simple? Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Mulțumesc, domnul Dumitrescu Alexandru, vă 

rog.  

Domnul Alexandru Dumitrescu: Sărut-mâna, bună ziua, numele, meu este Alexandru 

Dumitrescu, sunt poteraș cetățenesc. V-am spus data trecută când am participat la ședința 

Consiliului Local Sector 1, că am lansat în cadrul asociațiilor pe care le avem, din perspectivă 

civică, un program denumit ”Potera cetățenească”, prin care invităm toți cetățenii să vă hăituiască. 

Mă refer și mă adresez în principal actualei administrații de la Sectorul 1, care este o administrație 

care nu înțelege să respecte legea. Este o administrație ignorantă în ceea ce privește nevoile 

cetățenilor, este o administrație îngălată, care nu știe să administreze cum trebuie sau să ofere 

servicii publice de calitate. Este o administrație opacă și o administrație mincinoasă. Acum 3 luni 

când am început să venim în în ședințele de Consiliu Sector 1, prima noastră apariția a fost cu 

sesizarea nelegalității unor proiecte de hotărâre, pe care v-am și indicat unde trebuie să le faceți, 

domnule viceprimar, în comisia de monitorizare în cadrul SCIM, mă refer la procedurile pe care 

le-ați aprobat în consiliu, în mod nelegal, cu privire la eliberarea certificatelor de atestare a 

edificării construcțiilor. În spatele meu sunt cetățeni care să vaită că nu le faceți recepțiile. Eu ce 

să mă mai vait? Mie nu-mi răspundeți la nimic, domnule Păiuși, cu toate că mi-ați promis, ați 

promis în fața consiliului. Mi-ați promis cum vă văd și cum sau cum nu vă văd sau cum vă aud și 

cum nu vă văd, că îmi veți trimite procedurile din cadrul sistemului de control inter-managerial. 

Nu mi-ați trimis. Mi-ați trimis o adresă prin care mi-ați spus că sunt acte interne. Domnule Păiuși 

și doamna Secretar, îmi cer scuze că vă introduc în acest dialog, dar nu o fac în mod belicos. Din 

perspectivă legală, vreau să-i spun domnului Păiuși cum funcționează lucrurile cu Legea 544 și aș 

vrea, dacă se poate, dumneavoastră să îi explicați distinsului demnitar, că lucrurile pe care le face 

cum le face, nu sunt în regulă. În ce sens? Legea 544 obligă orice autoritate publică și instituție, 

domnule Păiuși, dacă nu știați, să comunice orice informație cu privire la activitatea acesteia. Nu 

face diferențiere, acte publice, acte nepublice, orice act emanat de la o autoritate publică, în 
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accepțiunea legii contenciosului administrativ domnule Păiuși, este susceptibil să fie act 

administrativ. Unilateral, că așa face, ca manifestare a autorității publice, primăria. Deci, faptul că 

dumneavoastră îmi spuneți că nu-mi comunicați niște documente care conțin informații de interes 

public pentru mine, cetățeanul Alexandru Dumitrescu, este o încălcare grosolană a legii 544, care 

asigură tocmai liberul acces la informația de interes public. În altă ordine de idei, voiam să mai 

ating, după problema promisiunilor pe care le-ați făcut dumneavoastră, voiam să mai ating și 

aspectul privind, mă scuzați, sunt atât de multe lucruri pe care aș… la care aș putea să fac referire, 

încât încerc să aleg exact acel lucru pe care să-l înțelegeți sau pe care să… pe care să-l percepeți. 

Ne-ați mai dat un răspuns, tot așa pe 544, că documentele ar conține informații clasificate sau date 

personale, astfel cum e prevăzut la articolul 12 în lista de excepții. Domnule Păiuși, trebuie să 

înțelegeți că Legea 544 are și niște norme de aplicare. Exact în Normele de aplicare spune în felul 

următor la articolul 22, indice 1, dacă nu mă înșel, că dacă informația solicitată este exprimată, 

manifestată pe un suport de hârtie, sub forma unui document care conține informații exceptate de 

la comunicarea pe Legea 544, acelea se anonimizează și dumneavoastră aveți obligația să ni le 

comunicați. Astfel încât, toate adresele pe care le-am solicitat, din perspectiva aflării situației 

domnului Stoica, dacă a fost sau n-a fost cercetat disciplinar și dacă a fost sau n-a fost sancționat 

disciplinar, ne-ați spus că sunt informații confidențiale, sunt date cu caracter personal pe care noi 

nu putem să le aflăm, că ele sunt în dosarul profesional. Da, domnule Păiuși, dar acele informații 

sunt de interes public. De ce? Fiindcă ele sunt în legătură cu activitatea domnului Stoica în calitatea 

sa de funcționar public. Totodată, vă mai… vă mai indic și faptul că sunt o pleiadă de alte elemente, 

cum ar fi numele sau alte elemente care ar putea fi clasificate drept informații, date cu caracter 

personal care… pe care autoritatea publică este obligată să le comunice. Și aici cred că doamna 

Secretar nu are cum să fie în… să mă contrazică, deoarece avem dispoziții legale exprese și extrem 

de clare, fără niciun fel de dubiu. Ca urmare, vă rog eu frumos vă… mă adresez dumneavoastră, 

domnule Păiuși, nu că am dezvoltat o afinitate specială față de persoana dumneavoastră, ci pentru 

că sunteți cel mai... cel mai însemnat din administrația actuală ca reprezentant. Fiindcă vorbim de 

3 luni de zile la un scaun gol. Lipsa doamnei primar de la ședințele de consiliu este un afront adus 

întregii activități ale acestei onorabile adunări, care este autoritate publică în cadrul sectorului, la 

fel ca și dumneaei. Desconsiderarea acestei autorități este o încălcare gravă și flagrantă a Codului 

administrativ și nu poate duce decât la o disfuncție a aparatului administrativ din Sectorul 1, ceea 

ce se vede. 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Mulțumesc.Vă rog să încheiați.  

Domnul Alexandru Dumitrescu: Închei doar cu un mesaj către distinsa doamnă primar Clotilde 

Armand. Felicitări Doamna Armand, ați reușit să deveniți cel mai incompatibil … din Sectorul 1. 

Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Mulțumesc și pentru că tot ați adus vorba de un 

funcționar public, domnul Stoica, ați observat cu toții că ieri la ora 1 era pe la ANI, de mânuță cu 

doamna Clotilde Armand. Ar fi bine să dea și aici explicații ce căuta, că doar nu e consilierul 
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personal, e funcționar public. Vă mulțumesc, avem domnul Păiuși și domnul Nicolaescu. Domnule 

Păiuși, vă rog.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Da, vă mulțumesc. Domnule avocat 

Alexandru Dumitrescu, domnul avocat Alexandru Dumitrescu, dacă se poate să nu plecați, vă rog 

frumos! Am în față dosarul cu numărul 18.745/3/2022 în care dumneavoastră, în calitate de avocat, 

solicitați, îmi solicitați mie vreo 5 milioane de lei. Doamna pe care dumneavoastră o reprezentați, 

doamna Nicoleta Dragomir este, dacă vă amintiți stimați colegi, este doamna care a leșinat pe scări 

urmare a dezbaterii PUD-lui doamnei. Eu am acum o suspiciune rezonabilă că activitatea 

dumneavoastră aici practic este pentru sau în vederea racolării de clienți. Pentru că am această 

suspiciune și eu o să întreb Baroul dacă este normal ca dumneavoastră, invitat aici de către 

consilierii PNL-PSD și în care dezbateți toate aceste lucruri, nu cumva de fapt încercați să vă 

îmbunătățiți cumva situația dumneavoastră. Sunt și domnii de la ANL, poate doriți să-i reprezentați 

și pe dânșii și tot la fel să găsiți ceva, 5 milioane,6 milioane,10 milioane de lei. Așa că o să vedem 

mai departe cum acționez și eu în calitatea pe care o am față de acțiunile dumneavoastră, pentru 

că, repet încă o dată, în fața acestui microfon, am suspiciunea rezonabilă că dumneavoastră de fapt 

sunteți aici pentru a vă crea o… mă rog, să zicem, nu venituri, ci a racola clienți pentru cabinetul 

dumneavoastră de avocatură. Este cumva acesta motivul dumneavoastră de aici, din motivul 

principal, în fapt? Pentru că dovada este acest dosar. Repet, acest dosar unde dumneavoastră cereți 

fix 5 milioane. Vă rog! 

Domnul Alexandru Dumitrescu: Domnule Păiuși, există o vorbă în popor și nu vreau să fac 

niciun fel de aluzie la persoana dumneavoastră. Dacă tăceai filozof rămâneai. Domnule Păiuși, 

dumneavoastră faceți diferența între o autoritate publică pe care o reprezentați cu onor, aici în fața 

noastră sau cu mai puțin omor sau onor, iar comparați poziția dumneavoastră cu poziția mea de 

liber practician al avocaturii și cu cabinetul meu de avocatură. Păi, dacă veneam aici să am vreun 

contract cu dumneavoastră, mai ziceam. Dar ce legătură are una cu alta domnule Păiuși, ori n-am 

voie să-mi racolez clienți?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Din cadrul primăriei? Adică petenți 

care vin aici... eu... vorbim de petenți, da? Care sunt prezenți în primărie... care sunt prezenți în 

primărie... 

Domnul Alexandru Dumitrescu: N-avem voie din cadrul primăriei. De ce n-avem voie domnule 

Păiuși? Vreți domnilor să vă reprezint? Vedeți vreo problemă legală? Că domnul Păiuși are 

suspiciuni rezonabile, i-a plăcut dumnealui această sintagma. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Exact. Îmi place acest cuvânt, această 

frază. Am suspiciuni rezonabile cu privire la acțiunea dumneavoastră în cadrul primăriei și o repet 

în fața acestui microfon, iar dovada este acest dosar în care eu, în calitate de viceprimar, da? Sunt 

dat în judecată și dumneavoastră doriți să recuperați de la mine… să recuperați… 

Domnul Alexandru Dumitrescu: Dar pentru ce sunteți dat în judecată? 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Să recuperați un prejudiciu de 5 

milioane de lei?  

Domnul Alexandru Dumitrescu: Perfect, haideți să vă și povestesc pentru ce este dat în judecat 

domnul viceprimar, că tot ați adus vorba și îmi cer scuze tuturor celorlalți dar e foarte interesant. 

Doamna Nicoleta Dragomir a venit deunăzi aici să… cu jalba în proțap că nu i se introduce pe 

ordinea de zi a ședinței Consiliului Local proiectul de PUD pe care îl are dumneaei făcut, aprobat 

și cu referat de specialitate de la Arhitectul-șef, din anul 2020 domnule viceprimar, când ați preluat 

administrația. În acel an, doamna primar Armand, că dumneavoastră n-aveați încă atribuții nelegal 

date prin dispoziția dumneaei, doamna Armand a preluat toate aceste proiecte complete din 

perspectiva documentației și refuză, o dată dumneaei și pe urmă, prin dumneavoastră, care sunteți 

o unealtă foarte docilă, refuză introducerea respectivelor documente pe ordinea de zi. Domnul 

Păiuși, suspiciunea rezonabilă o avem noi, de abuz în serviciu și v-am făcut plângere penală. O să 

mai primiți niște hârtii de la noi. Ca să știți de la mine. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Excepțional, exceptional.   

Domnul Alexandru Dumitrescu: Deci dumneavoastră nu aveți cum să justificați această 

nesimțire față de cetățeni și față de documentele și de traiectele administrative pe care cetățenii le 

provoacă sau le demarează în cadrul administrației publice locale de la Sectorul 1. Domnule Păiuși, 

aveți grijă despre ce, de ce situație vă mai legați, că s-ar putea să vă creați un dezavantaj, un neajuns 

dumneavoastră personal, iar banii aceia pe care îi cere clienta mea îi cere pentru atragerea 

răspunderii administrativ-patrimoniale a dumneavoastră pentru fapta ilicită de a nu introduce pe 

ordinea de zi, fără niciun fel de justificare, documentația respectivă de urbanism. Dacă aveați 

nevoie de o de o subtitrare, de o explicație. V-am explicat acum, domnule Păiuși. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Da, vă mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Vă mulțumesc, haideți să închidem acest subiect. 

Domnul Tudose vă rog scurt, doamna Regalia e de mult timp și așteaptă să ia cuvântul iar la 

microfon se pregătește domnul Anghelușu Petru. DomnulE Tudose vă rog, scurt! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, ținând cont că tocmai s-a menționat de către domnul 

avocat Dumitrescu situația funcționarului public Ionel Stoica, aș dori să se consemneze, dacă prima 

dată am considerat că este doar incompetență și o eroare poate materială, poate poate o greșeală, a 

doua oară deja o consinder că este o potrivire voită, pentru că astăzi la ora 12 urma să avem 

întâlnirea Comisiei de disciplină pentru discuția cazului Stoica. Același lucru, același lucru s-a 

întâmplat și ședința trecută, exact la aceeași oră cu ședința de consiliu. Potrivirea întâmplătoare, 

cu ghilimelele de rigoare, a ședințelor comisiilor de disciplină cu ședința Consiliului local 

convocată ulterior de doamna Armand pentru a avea o justificare ca să nu se țină aceste comisii 

este… dacă prima oară, repet am considerat o eroare materială, a doua oară este foarte clar că este 

făcută voit. Iar din acest punct de vedere da, domnule Dumitrescu, așteptăm și noi rezultatele 

referitoare la analiza comisiei de disciplină. Sunt mai multe anchete, inclusiv a mea, una personală. 

Domnul Stoica, într-adevăr, își găsește timpul să se afișeze cu doamna primar peste tot, la diverse 
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instituții, dar nu are timp să-și facă activitatea de funcționar public așa cum ar trebui și mai ales să 

se prezinte în cadrul acestei comisii. Să ne lămurim și noi, de mai bine de un an și ceva, comisia 

de disciplină nu este capabilă să ducă la bun sfârșit această anchetă. Vă mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Vă rog aveți cuvântul.  

Domnul Petru Anghelușiu: Bună ziua, îmi pare rău că suntem aicI prezenți într-o zi în care… o 

zi mai învolburată cel puțin aș putea spune.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Toate sunt la fel.  

Domnul Petru Anghelușiu: Mă numesc Petru Angelușiu, sunt inginer geofizician și sunt 

reprezentantul vecinilor mei din cartierul Băneasa Lac, un cartier care are o istorie tristă, o istorie 

în care copiii noștri nu pot să iasă din casă să se joace. Nu pot… copiii mei nu au mers niciodată 

cu bicicleta, n-au cum să meargă cu bicicleta, nici cu rolele. Fetele mele nu pot să ducă la școală, 

să chemăm taxiul, dacă nu poate să le ducă mama lor, pentru că nu intră taxiul pe stradă. Vecinii 

noștri locuiesc pe o stradă în care praful este de un deget pe mașini. Ne îmbolnăvim, deci este o 

situație care este absolut greu, este foarte greu de suportat. Mulți dintre vecini s-au mutat, copiii 

noștri n-au… au plecat la școli, cum v-am spus, n-au mers pe bicicletă. E o coincidență sau nu, 

nici nu sunt, nu mai sunt copii mici. Oricum, dacă ar fi, mamele n-ar putea să plimbe copiii pe 

acele străzi. Aveți pozele acolo. În condițiile acestea trăim noi de 16 ani. S-au făcut niște eforturi 

și s-a realizat o mare parte din proiectul care ne-ar fi adus la condiții civilizate de viață și anume 

s-a făcut canalizarea și alimentarea cu apă. După cum știți, nu se poate face asfaltare pe nicio stradă 

care nu are canalizare și alimentare cu apă. Cu discuțiile pe care le-am avut, cu certurile cu vechea 

administrație și așa mai departe, au reușit și pentru asta le mulțumim. Pentru ceea ce n-au făcut, că 

puteau să ducă la capăt și asfaltarea îi… le reproșăm și în ziua de astăzi și-i considerăm 

răspunzători, mă refer la vechea administrație. Noua administrație a preluat o situație în care 

străzile respective aveau canalizarea și alimentarea cu apă făcută. Deci primul, condiția cea mai 

importantă era îndeplinită. Mai trebuiau  decât să se facă niște acte administrative și ar fi putut, s-

ar fi putut asfalta în câteva luni. 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Și execuția, exact. 

Domnul Petru Anghelușiu: Da. În… în ceea ce privește Bujorului, aceste acte administrative au 

și fost făcute, în sensul că Bujorului are Hotărâre de consiliu de asfaltare și are DALI, cine știe…  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Cred că le-am semnat încă din 2019.  

Domnul Petru Anghelușiu: August 2020. Deci urma câteva săptămâni să se facă asfaltarea din 

diferite… au venit să se facă organizarea de șantier, firma care trebuia să facă execuția. Am fost 

fericiți vreme de 2 săptămâni, după aceea, din anumite motive, s-a amânat, dar am crezut cu toții 

că într-o lună, două, trei,  noua administrație va face asfaltarea măcar a Bujorului și va continua 

diligențele pentru celelalte 2 străzi, care comportă niște dificultăți pe care o să vi le explic în câteva 
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cuvinte. Nu s-a întâmplat așa ceva. Nu s-a întâmplat nici după o lună, nici după două, nici după 

trei, nici după un an, nici după un an jumătate și nici după doi ani jumătate nu s-a întâmplat asta, 

cu Bujorului, care are toate actele, deci puteau să intre buldozerele oricând. Mai mult de atâta, s-a 

luat o hotărâre ca Bujorului să se treacă în nu știu ce plan cadru și să se facă un proiect nou pentru 

ele, inclusiv proiectul tehnic. S-a făcut proiect… 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Alți bani. 

Domnul Petru Anghelușiu: Da, alți bani, da, păi proiectele erau făcute. S-au făcut proiecte pentru 

toate cele 3 străzi. Bujorului, în continuare, ar putea să fie asfaltată și mâine. S-au făcut niște 

eforturi și s-au luat avizele necesare. Ar trebui să intre doar în în ședința de consiliu pentru o nouă 

reavizare și s-ar putea într-o săptămână - două să se înceapă lucrările. Ni s-a spus că nu se va mai 

face asfaltarea străzii Bujorului deloc în această peri… perioada următoare. De ce? Pentru că firma 

care a fost desemnată să facă lucrările a considerat că este prea dificil să facă organizare de șantier 

pentru o singură stradă și atunci le-așteaptă și pe celelalte două care s-ar putea să… așteptarea să 

dureze o jumătate de an, un an sau 2 ani. Deci ne-am… a fost un șoc pentru noi, pentru toți, pentru 

ca nu realizăm nici acum, cum este  posibil ca o stradă care putea să fie… la care se putea să fie 

începută asfaltarea în câteva săptămâni, de doi ani să nu se facă asfaltarea și poate să mai așteptăm 

încă doi ani. Domnul Păiuși, domnul viceprimar, pe noi nu ne interesează  adversitățile politice. 

Ne-a sprijinit cât de mult a a putut. Și s-a luptat cu un sistem care … disfuncțional, aș spune eu. 

Avem afirmația dumnealui, le-am pe mesaje în care a spus, în câteva luni se vor asfalta străzile. 

Dumnealui, dumnealui în continuare se străduiește și e între puținii care se străduiește, în afară de 

dumnealui… 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Dar din păcate, nu are atribuții. Responsabil e 

primarul aici. Da.  

Domnul Petru Anghelușiu: Are, nu are. Ne adresăm și noi cui ne ascultă. Domnul Roșca Tudor, 

managerul Sectorului 1 și dumnealui încearcă să ne ajute, dar au fost puși în situația să pară niște 

mincinoși, pentru că eu am am mesajele dumnealor că din momentul în care se aprobă bugetul, în 

2-3 luni se va asfalta și era de la sine înțeles că ar trebui să se întâmple acest lucru. Și acuma cei 

de la investiții ne-au spus, împreună cu firma, că nu se mai asfaltează deloc și că se va asfalta 

împreună cu Liliacului și cu Bujorului.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: La toate acestea trebuie să răspundă Clotilde 

Armand, stimate domn. Noi am votat, am alocat buget, că asta e treaba noastră aici, în Consiliul 

Local, am alocat resurse bugetare, mai mult de atât n-avem ce să facem. Vă mulțumim că ați venit 

și că ați relatat aici toate acestea, pentru că acele străzi trebuiau asfaltate… hai să nu spunem că 

din iarna lui 2020 dar, în primăvara lui 2021 chiar să puteau asfalta. Era totul semnat.  

Domnul Petru Anghelușiu: Și dacă puteți să mai îmi acordați câteva minute v-aș fi recunoscător. 

Pe celelalte două străzi, care comportă dificultăți trebuiau să se facă niște cedări, niște rectificări 

de către cetățeni ca să nu fie afectată trama stradală. Acum 2 ani a fost făcut un proiect în acest 
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sens, proiect care dacă din moment ce s-a reluat, s-a reluat proiectarea, a fost abandonat. Noi n-am 

mai avut în baza a ce să facem aceste cedări. Acest… proiect fiind rescris acum 2-3 luni a fost, ne-

a fost comunicat. Noi nici nu aveam acces la acel proiect. Oamenii nu aveau de unde să știe ce să 

cedeze, cum să cedeze conform noului proiect, trebuiau să viseze aceste lucruri, n-aveau cum. 

Acum ni s-a amânat acest proiect. Rugămintea este să se facă ce se poate cât mai repede ca să se 

urgenteze aceste înștiințări ale cetățenilor în legătură cu ce au de cedat. Și cel mai important și cu 

asta închei este rugămintea ca în intervalul care ne-a mai rămas până când se vor începe asfaltările 

să faceți tot ce este posibil totuși să se reabiliteze într-o anumită măsură străzile în astfel încât să 

fie practicabile. Noi nu mai putem ieși din case, nu mai putem să facem nimic și este o paradigmă 

foarte neplăcută, în sensul că ADP nu poate să facă și o înțelegem, ADP nu poate să facă reparații 

la niște străzi care nu… care sunt… care trebuiesc, sunt în curs de a se face investiții pe ele, de 

asfaltare. Și atunci ADP nu poate să facă că nu le are în jurisdicție, că nu sunt la ADP, iar cei de 

la investiții nu fac asfaltarea. Găsiți, vă rog și acum mă adresez tuturor consilierilor de la toate 

partidele, găsiți o modalitate de a ieși din acest cerc vicios, să se repare în mod provizoriu aceste 

străzi, indiferent… fără să fie trecute la ADP, pentru că dacă am cere să le trecem la ADP, am cere 

să se renunțe la acest proiect  după care așteptăm de 12 ani.  Găsiți vă rog o soluție astfel încât 

ADP, în mod provizoriu să poată să repare aceste străzi, să putem să trăim măcar la limita 

civilizației până când se va face asfaltarea.Vă mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Vă mulțumesc și eu, dar noi suntem deliberativ. 

Executiv este Clotilde Armand. Deci dumneaei trebuie să-i solicitați toate astea. Noi nu putem 

decât să venim cu dumneavoastră acolo și să asfaltăm noi. Ce să facem? Dumneaei este 

responsabilă. De foarte mult timp mi-a solicitat cuvântul doamna Ruxandra Regalia. Foarte scurt, 

vă rog, domnul Dinu.  

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală: Bună ziua! Se aude? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Da.  

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală: Da. Nu trebuie niciun act adițional. Nu se modifică niciun tarif. Problema pe tarifele 

existente la deszăpezire și anume tariful pentru ora de așteptare, acela o să trebuiască inclus în 

tariful de deszăpezire de acțiune. Numai că până atunci trebuie să aplicăm contractul așa cum este 

el în forma actuală. ANRSC a dispus o asemenea măsură și anume că tariful pentru o oră de 

așteptare trebuie eliminat și inclus în tariful de acțiune. Până atunci, programul anual de 

deszăpezire, propus de Romprest, este conform contractului de delegare, nu presupune nicio 

modificare a contractului. Se referă doar la organizarea prestațiilor privind deszăpezirea pe 

categorii de urgențe, urgența 1, urgența 2, pe arterele principale, arterele secundare, deci nu implică 

nicio modificare de  tarife. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Mulțumesc!  

Domnul Dan-Niculae Podaru :  Deci nu e nevoie. Ne spuneți clar că nu e nevoie de un act 

adițional. Ne confirmați dumneavoastră. 
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Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală: Eu am întocmit proiectul de hotărâre, am semnat și eu și vă dați seama că și eu sunt… 

adică răspund pentru ceea ce semnez. Și am propus modificări Consiliului Local la programul 

anual de deszăpezire. Aceste modificări se referă la cantitățile de sare ce urmează a fi împrăștiate 

pe metru pătrat. Romprest a venit cu o cantitate dublă, nejustificată anul acesta și eu am propus 

Consiliului Local să reducă aceste cantități la jumătate, exact cum au fost în anii precedenți. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Domnule director, vă înștiințez că vom atenționa, vom sesiza 

Curtea de Conturi în acest caz. Și dumneavoastră ați afirmat aici că nu trebuie act adițional. Haideți 

să vedem ce ne spune Curtea de Conturi. Eu vă spun că trebuie act adițional. Mulțumesc mult de 

tot! 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Trebuie act adițional... Vă spun imediat… trebuie act adițional în momentul în care se 

modifică tarifele. Deci Romprest a propus acum o modificare de tarif pentru deszăpezire în care 

să fie incluse tarifele pe ore de așteptare. Dar până când nu se verifică aceste fundamentări ale 

propunerii Romprest și până când nu este supusă această propunere a Romprest aprobării 

Consiliului Local, nu se poate încheia un act adițional. Din momentul în care Consiliul Local 

aprobă o modificare de tarif, de abia atunci se încheie act adițional, spune Romprest. Eu spun că 

nu este necesar un act adițional, pentru că Legea 101 s-a modificat începând de la 1 octombrie, din 

momentul în care se aprobă de către Consiliu modificarea de tarif, acela intră în vigoare din 

momentul aprobării și nu mai este necesară încheierea unui act adițional. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Mulțumesc!  

Domnul Dan-Niculae Podaru:  Mulțumim! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:   Invit… Da, domnule Tudose, vă rog!  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule director… domnule director, vă rog frumos… Dați-

i și cuvântul, vă rog, ca să poată să-mi răspundă. Profit de ocazia deosebită de a avea unul din 

directorii primăriei prezenți la ședința de consiliu, lucru care nu s-a mai întâmplat de ședințe în 

șir… Și pentru acest fapt, vă mulțumim și cu ocazia aceasta doresc și eu… am profitat de faptul 

că aveți cunoștință de toată situația tarifelor și vreau un răspuns direct și foarte simplu pe care l-

am solicitat în scris în urmă cu mai bine de vreo cred că 3 luni de zile și l-am primit doar parțial. 

Am solicitat, pentru a fi corect informați, atât noi, Consiliul, cât și cetățenii, care a fost situația 

modificărilor de tarif din 2016 până în prezent. Mi s-a răspuns în scris de către direcția 

dumneavoastră până în data de 2020 luna octombrie, după care s-a refuzat în mod susținut 

comunicarea unei informații foarte simple. Din momentul în care a început mandatul doamnei 

Primar Clotilde Marie Brigitte Armand, a existat sau nu o modificare de tarif față de tarifele pe 

care le plătea Consiliul Local și Primăria Sectorului 1 către Romprest? Este o întrebare foarte 

simplă, privește toată activitatea contractuală pe care o aveți cu Romprest. Aveți cunoștință de 

tarife? Nu-mi trebuie decât un răspuns cu da sau nu. A existat o modificare de tarif sau nu? Oricum, 

în scris, nu mi s-a răspuns. S-a refuzat în mod repetat răspunsul.  
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Scurt! Da sau nu, domnule… cine sunteți, că 

nu v-ați prezentat? 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Nu a existat o modificare de tarif. Tarifele sunt acelea aprobate în 2019 și agreate de 

ambele părți prin act adițional. Deci facturile sunt emise în baza acelor tarife.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Deci cer să se consemneze atât pentru Consiliul Local, pentru 

cetățeni, cât și pentru autoritățile interesate, că nu există modificare de tarif, conform directorului 

Direcției de Mediu care răspunde de contractul cu Romprest, din 2019. Atât am avut de spus. 

Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Domnul Oianu? Și invit la microfon 

pe domnul Alexandru Pânișoară.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Stați domnule director acolo. Trebuie să auziți și dumneavoastră 

asta, să știți că locuiți aici în acest sector. Deci pentru toți cetățenii Sectorului 1 vă traduc eu ce s-

a întâmplat acum. Vă garantez, cu răspunderea foarte serioasă și totală a doamnei Primar și a 

domnului director că Doamne ferește de zăpadă în iarna asta. Că după cum a fost curățenia, așa o 

să fie și zăpada luată… tot așa… adică să dea Dumnezeu să fie cald, să bată vântul, să se ducă 

frunzele și să nu ningă în iarna asta, oameni buni, că dacă ninge, ați auzit ce se întâmplă? S-au 

redus cantitățile de sare de dat, s-au redus alea, se reduc toate, se păstrează tarifele, dar doamna 

Primar nu face niciun fel de deal cu știm noi cine. Nu, doamna Primar e puternic. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Green deal. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact. Dar în același timp semnează tot, plătește tot, cu mai puține 

servicii pentru cetățenii Sectorului 1. Adică cetățenii Sectorului 1 vor sta cu zăpada pe trotuare 

înnegrită și bineînțeles, cu gunoaiele respective, iar doamna Primar va face pe vigilanti, va alerga 

după toți prin oraș. A zis că vine și după noi. Doamna Primar, eu vă rog… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Păi o așteptăm aici… să vină! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Vă rog, doamna Primar, primul să mă luați pe mine. Vă rog 

frumos, veniți după mine, vă rog frumos, doamna Primar, vă implor, puneți-mă în vârful listei și 

veniți după mine, doamna Primar, că se pare că sunteți un supererou. Poate sunteți catwoman 

pentru că și așa s-a umplut sectorul de șobolani și cu ăia vă antrenați noaptea, probabil.  Ca după 

aia să vă luați după noi, să veniți după noi. Noi suntem mult mai ușor de prins, doamna Primar, 

veniți și prindeți-ne pe noi, vă rog frumos! Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Rezultatul votului, 22 de voturi 

pentru.  Proiectul a fost aprobat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

22 de consilieri locali prezenți în sala de ședință în momentul votului din 27 de consilieri 

locali 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnule Tudose, vă rog, scurt, și trecem la 

cetățeni. Domnule Pânișoară, vă rog să veniți la microfon. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Foarte scurt. Ținând cont de ceea ce tocmai a spus colegul 

Oianu, nu văd de ce ar trebui să vină după fiecare dintre noi în parte. Suntem aici cu toții. Oricum 

au avut loc ședințe ale organizației USR Sector 1 aici în sală. Așa că dacă tot și-a adus toți membrii, 

suntem aici. Dacă au ceva de comunicat cu noi, de reproșat, de… orice, suntem aici. Noi nu ne 

dăm, nici nu ne ascundem, nici nu ne dăm înapoi.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: O așteptăm! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Iar referitor la ceea ce am discutat cu domnul director, să 

înțelegem, ca să fiu și mai explicit, să înțelegem că administrația Armand funcționează în 

contractul cu Romprest pe tarifele administrației Tudorache, atât de hulită?  Pentru că aici este o 

problemă. E chestia aceea cu… știți… cu dosarul, cu tot ce se întâmplă. Dacă funcționează pe 

aceleași tarife atunci nu știu, nu mă pricep, dar cred că e o mare problemă. Sunt tarifele alea 

stabilite Tudorache în 2019? Da, vă rog, chiar vă rog! Mă interesează. Dumneavoastră ați spus că 

sunt tarifele din 2019. E foarte important să lămurim lucru. 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală: După cum bine știm, tarifele nu se pot modifica unilateral. Da, ele au fost… sunt cele din 

2019, iar tariful respectiv… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnule… Gușu, da? 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Da. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Păi nu trebuie să ne explicați nouă,  că noi știm. 

Noi spunem toate astea către cetățeni pentru că doamna Armand așa s-a urcat pe acest scandal și 

oculta asta mondială și mafia, da, că a zis că a micșorat și uite a făcut economie. 

Domnul Cristian-Adrian Tudos : Exact, exact. Asta era și problema.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Deci avem confirmarea că tarifele sunt acelea. 

Că noi știm că se modifică prin act adițional.  

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Tarifele sunt aceleași pe unitate de măsură. Da? Când este vorba de valoarea întreagă… 

dacă luăm valoarea întreagă a contractului… da, valoarea întreagă a contractului este cantitatea 

totală acceptată în contract ori tariful.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da. 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  S-a redus… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose : Da, se vede, se vede cu ochiul liber… se vede cu ochiul liber 

că s-a redus… 
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Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Nu se putea modifica tariful unilateral… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Evident! 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Și s-au redus frecvențele în așa fel încât să ne încadrăm în costurile bugetare.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule director… domnule director, și atunci de unde 

minciuna asta de 2 ani de zile că s-au făcut economii pe baza reducerii tarifelor? 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Lăsați-mă... Lăsați-mă să vă răspund… Problema nu este din cauza reducerilor costurilor. 

Problema este la Romprest. Frunzele… lăsați-mă să vorbesc…  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da. Frunzele le vedem pe stradă. 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală: Frunzele pe care le vedeți pe stradă nu sunt din cauză că se plătește mai puțin, ci din cauză 

că Romprest nu face față să le colecteze… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu, că s-au redus frecvențele de colectare. 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Îmi pare rău, dar la măturat nu s-a redus frecvența, în cea mai mare… Eu mă ocup de 

derularea contractului și vă pot spune exact, concret, nu păreri din exterior.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da. Corect. 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Măturatul… frecvența la măturat… ce s-a redus, s-a redus doar de la 7 ori pe săptămână 

adică în unele artere, bulevarde principale, de la 7 ori pe săptămână s-a redus la 6 ori pe săptămână. 

Eu nu cred că bulevardele arată nemăturate.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Atunci domnule, domnule director… 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Iar pe străzile secundare frecvența la măturat s-a păstrat. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule director, atunci… domnule director… 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Păi aici e problema Romprest, nu e problema noastră. Noi plătim Romprest, dar nu-și 

face treaba. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule director, nu… domnule director… 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Da. 
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Domnul Cristian-Adrian Tudose: Am o singură problemă a noastră, în calitate de consilier, a 

mea, în calitate de consilier și mai ales de cetățean. Dacă, așa cum dumneavoastră afirmați, nu s-

au redus tarifele din 2019, sunt tarifele din administrația Tudorache. Bun, am înțeles, atunci 

spuneți-ne și nouă de ce toți cetățenii, absolut toți cetățenii, au o asemenea opinie groaznică despre 

curățenia din Sectorul 1, despre șobolani, despre mizeria… 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Știți care e problema? Problema este că Romprest are monopol în Sectorul 1 și suntem 

condiționați de prestările necorespunzătoare executate de către...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu, domnule Gușu… 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Faptul că Romprest nu mătură…  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vedeți ce afirmații faceți, că totul se 

consemnează aici.  

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Haideți să vă dau un exemplu… Haideți să vă dau un exemplu… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Lăsați-l să facă. 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Deșeurile  abandonate pe domeniul public… acolo n-am redus nimic. De ce nu le 

colectează Romprest?  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bun. Ok, apropo de deșeuri… 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală: Păi vă spun eu, din cauză că nu are capacitate necesară să colecteze… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule director… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Bine. Haideți să oprim! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: O secundă, o secundă! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnule Tudose, haideți să oprim! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: O secundă! 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Aici până când nu încetează contractul cu Romprest, noi nu putem să facem factura. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Contractul cu Romprest-ul mai are peste 10 ani. 
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Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Eu mă gândesc și la varianta să contractăm un operator de salubrizare în paralel cu 

Romprest pentru că… păi atunci de ce ne reproșați că nu putem să colectăm?! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule director… domnule director… domnule director… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Nu, nu, lăsați-l pe domnule director să spună, că 

totul se consemnează, vă rog frumos! Aveți cuvântul, domnule director! Deci e părerea 

dumneavoastră? Da? Haideți, vă rog, așa, așa…! 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct Direcția Generală Administrație Publică 

Locală: Deci dacă un operator nu-și poate face treaba, eu automat trebuie să suplinesc cu alt 

operator… aici nu mai există monopol, nu vă supărați! Dacă el nu poate să colecteze toate deșeurile 

de pe domeniul public, deși eu îl plătesc exact cât colectează, trebuie să vin cu un alt operator, să 

suplinesc aceste lipsuri. Altfel ar însemna… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule director, am o întrebare. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnule Tudose, vă opresc acum.  

Domnul Cristian-Adrian Tudos : O întrebare, atât mai am, o singură întrebare. Aveți cunoștință 

de cauză. Vreau să comunicați atât Consiliului, cât și cetățenilor, unde se duc deșeurile din Sectorul 

1? La ce groapă de gunoi se duc în acest moment? Mulțumesc! 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Deci toate deșeurile se duc la sortatori. Da, și sortatorii, la rândul lor, au încheiate 

contracte cu depozitele de deșeuri și cu valorificatori, că nu se duc toate la depozitele de deșeuri, 

se duc o parte din ele.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da. Domnule… 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Această problemă pe care o spuneți dumneavoastră, o vom rezolva din momentul în care 

vom delega activitatea de sortare, dar deocamdată activitatea de sortare nu este delegată, însă 

sortatorii, așa cum sunt ei contractați acum asigură depozitarea deșeurilor. 

Domnul Adrian - Viorel Oianu: Da. Domnule director, domnule director, ca să clarificăm ceva, 

că ați spus că băieții ăștia care se ocupă cu salubritatea, cu salubrizarea în Sectorul 1, ei sunt de 

vină. Or fi… cine știe? Dar eu vă întreb doar atât, nu era aceeași firmă și acum 3 ani? Și acum 3 

ani era curat în Sectorul 1, domnule director! Cum se face că acum 3 ani aceeași firmă era capabilă 

să strângă tot gunoiul, iar acum dumneavoastră îi considerați incompetenți și incapabili să își facă 

treaba? Și dumneavoastră îi plătiți pe aceleași tarife, n-ați făcut nicio modificare, iar oamenii ăștia 

sunt răi, de rea-credință și nu mai colectează, nu mai strâng gunoiul. Dar acum 3 ani aceeași firmă, 
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mi-aduc aminte, în fața blocului, pe străzi, era curat, domnule, măturau. Sigur aveți o explicație 

pentru asta, nu? 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct -Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Nu eu prestez serviciul de salubrizare, îl prestează Romprest… 

Domnul Adrian - Viorel Oianu: Tocmai ce v-am întrebat. 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Dacă eu îl plătesc, ar trebui să răspundă Romprest.  

Domnul Adrian - Viorel Oianu: E o taină pentru dumneavoastră asta, e un mister… e un mister. 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Nu e taină. 

Domnul Adrian - Viorel Oianu: Adică acum 3 ani făceau treabă, iar acum sunt incompetenți. 

Asta spuneți.  

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct Direcția Generală - Administrație Publică 

Locală:  Nu zic că sunt incompetenți, zic că… 

Domnul Adrian - Viorel Oianu: Păi dacă nu-și fac treaba acum, domnule director, nu sunt 

incompetenți? 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Nu acoperă tot necesarul, asta e. 

Domnul Adrian - Viorel Oianu: Nu acoperă tot necesarul, cu toate că acum 3 ani făceau asta, 

acum nu mai acoperă tot necesarul. Dumneavoastră îi plătiți și ei sunt oameni răi, nu? 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală:  Nu zic că sunt oameni răi. 

Domnul Adrian - Viorel Oianu: Cine vă crede cu asemenea baliverne? Domnule director…? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: O clipă, haideți să nu mai… știți ce vă rog, 

domnule de la microfonul de invitat,  vă rog să vă prezentați!  

Domnul Adrian - Viorel Oianu: Domnule consilier, haideți să fim serioși, că asta e o comedie… 

nu se poate așa ceva! 

Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct - Direcția Generală Administrație Publică 

Locală: Eu? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. 
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Domnul Nicolae Gușu -  Director General Adjunct Direcția Generală Administrație Publică 

Locală: Gușu Nicolae sunt, director general adjunct la Direcția Generală Administrație Publică 

Locală. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Domnul Dinu? Vă rog domnule 

Dinu, stați o clipă, nu vă văd în... gata, am găsit.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, aș putea să vă dau un sfat. Deci noi, deliberativul, nu putem 

decât să votăm pe proiecte care vin în fața noastră sau să alocăm buget. Noi am alocat buget. Ce 

ați putea face? Faceți o adresă către primar în care să-i cereți să vă dea să vă dea o listă cu priorități 

pentru asfaltare și reparare străzi. Noi nu am văzut această această listă și primarul nu v-a răspuns. 

Următorul este adresă către Prefectură. Deci eu vă spun sincer nu veți avea succes. Ați auzit că am 

făcut-o ticăloasă? Este același comportament. Este este părerea mea că fiecare om, eu am… eu aș 

… în fiecare zi cu acest individ. Deci dacă nu v-a răspuns, faceți la Prefectură, este obligată legal 

să vă răspundă în 30 de zile. Nu există altceva. Deci trebuie să existe un… dar să știți că dumneaei 

este primăria, nu există altceva. Dumneaei semnează... (neinteligibil se vorbește concomitent)  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Nu, ca să se înțeleagă, să se înțeleagă. Deci e 

responsabilă ca primar ai niște responsabilități.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Deci nu există altcineva. Eu vă spun ca de la cetățean la 

cetățean, cetățean care are experiență administrativă fiind în Consiliul Local. Deci, eu în locul 

dumneavoastră, asta aș face. Adresă către primar, nu răspunde în 30 de zile, aveți 2 opțiuni, 

plângere prealabilă pentru că nu respectă legea sau către Prefectură adresă. Opțiunea cu plângerea 

prealabilă rămâne deschisă. Adică eu nu văd de ce vă plătiți taxele? Exact, perfect. De ce să nu 

aveți și dumnavoasră a celeași drepturi, ca și alți cetățeni. Bun, dacă nu este o probă legată de 

cadastru, o altă probă legală, nu văd de ce nu se repară cel puțin sau asfaltează aceste străzi. Adică, 

o explicație, că trebuie să unim cu încă 2-3 străzi… și nu vă ajută.  

Domnul PetruAnghelușiu: Asta e, e un interes personal al firmei care execută lucrarile.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Ar fi, dar permiteți-mi să răspund. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da nu ne… adică nu decidem noi.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Firma nu decide interese personale.  Firma primește o... 

Domnul PetruAnghelușiu: Decide pentru că am întrebat, am fost la Investiții și domnul Postole 

le-a dat dreptate...  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Păi permiteți-mi să vă spun. Înseamnă că modul în care a fost 

atribuit, modul în care a fost atribuit contractul nu este corect. Când eu scot cinci străzi la asfaltare, 

compania vine și licitează pentru a asfalta cinci, șapte, x străzi la asfaltare pentru acele străzi. Odată 
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câștigat contractul Compania trebuie să deruleze acel contract. Nu poate să vină să spună știți, de 

fapt, eu vreau să mai fac încă două sau de fapt, eu vreau altceva.  

Domnul PetruAnghelușiu: Așteptăm până da, asta zic. Ei și cei de la investiții sunt de acord cu 

ei.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Dar nu poate. Nu poate, asta vă spun. Au făcut asta în fața 

noastră. Am întrebat de față, eu am spus: "Domnilor, cred că am înțeles greșit". De ce legați 

Bujorului de celelalte străzi? Am înțeles greșit. "Vreți să amânați încă o jumătate de an un an?" A 

spus: "Nu ați înțeles bine, o amânăm". Eu, vă repet. Eu aș face plângere prealabilă și adresă către 

Prefectură. Scurt. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Bine. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: De ce vă spun asta? Pentru că bugetul este anul acesta. Cine 

știe ce va fi la anul?  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Nu, da. Ca să fie foarte clar, domnule Petru, 

primarul este responsabil. Deci, în mandatul meu eu v-am semnat, că-mi aduc și acum aminte. Eu 

am semnat pentru Liliacului, Bujorului. Din octombrie trebuia să dea drumul. Doamna Armand 

le-a blocat. Deci ce vreți mai mult de atât? Nu există o dovadă mai bună de asta de blocaj 

administrativ. Era totul semnat. Le putea implementa imediat.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Nu, nu, nu. Doamna Popa, să vină directorul de Investiții, 

directoarea sau cine este... 

Domnul Petru Anghelușiu: Domnul Postole. Dumnealui (neinteligibil, se vorbește 

concomitent)... Și ne răspunde. Să vină aici și cu doamna Armand, să vină împreună să găsim 

soluția. Așa e corect.  Să vină aici acum, să înțelegem ce se întâmplă. Nu? Că ei răspund. Nu 

răspund eu sau dumneavoastră. Domnul Stanciu șeful de birou de la Investiții ne-a spus, noi cerând 

doar să trăim o viață cât de cât la nivelul civilizație, la nivelul minim. Ne-a spus:"Da, cine vă 

credeți voi acolo? Sunt atâtea străzi care vă care așteaptă să fie asfaltate!"  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Exact asta e problema ticăloasei, exact asta e problema 

ticăloasei... 

Domnul Petru Anghelușiu: Am devenit.. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Cine ne credem noi?  

Domnul Petru Anghelușiu: Am început să deranjăm. Și cine ne credem noi că avem curajul să 

cerem ceva ce ni se cuvine.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Plângere prealabilă, sunt convins că nu v-a dat în scris așa 

ceva, pentru că, evident, știți cum e ticăloșii se ascund în spatele... 
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Domnul Petru Anghelușiu: Nu aici.. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: ... biroului.  

Domnul Petru Anghelușiu: Încă încă o dată, nu, nu.. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Sunt cuvintele mele și mi le asum. Nu cred că m-ați auzit, 

vorbim vreodată dur sau ceva, dar asta-mi asum, adică.. 

Domnul Petru Anghelușiu: Nu sunt...  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Nu se poate să spui unui cetățean..  

Domnul Petru Anghelușiu: Nu sunt lucrative aceste… aceste... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, vi se vi se pare legal și normal să vă spună un funcționar 

public, plătit din banii noștri, că matale stai în banca ta, că ești obraznic?  

Domnul Petru Anghelușiu: Așa mi-a spus. Da, exact așa.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Mie… mie mi se pare...  

Domnul Petru Anghelușiu: Domnul Stanciu de la Investiții. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe:.. strigător la cer. 

Domnul Petru Anghelușiu: Așa mi-a spus.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Și știți de ce face asta? 

Domnul Petru Anghelușiu: Le-am spus : "O să ne aduceți la limita suportabilității. O să pichetăm 

Primăria, o să încercăm să facem".  "Lăsați, domnule, că ne-ați mai spus asta și anul trecut". Și s-

a uitat așa cu dispreț la mine.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Normal face asta pentru că liderul, cel care ar trebui să vină să 

implementeze proiectul adică primarul, nu face nimic. Spune: "E ok, merge și așa !" E ok să blocăm 

proiecte, e ok, să lăsăm cetățenii să aștepte." Nu este ok. Deci ce vă pot sfătui, că alegerea 

dumneavoastră, plângere prealabilă, plângere la Prefectură. Astea sunt cele 2 căi pe care le aveți 

legale.  

Domnul Petru Anghelușiu: Iar rugămintea mea este să punem mână de la mână toți, indiferent 

de culoarea politică și să găsim soluții, sfaturi, ce se poate găsi în privința asta.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Asta facem de 2 ani de zile asta facem aici, că 

toate proiectele inițiate de doamna Armand sunt pe genunchi, prin amendamentele noastre le 

aducem în legalitate.  
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna…  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Uitați, nu e prezentă.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Popa,  eu acum mă gândesc ce am putea face noi? 

Dacă dumneavoastră găsiți ceva ce noi putem face că să facem un document sau să, adică nu, adică 

mă refer legal. Noi facem aici cu toții. Adică nu cred că este un consilier local...  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Noi n-avem ce, că ne depășim, facem abuz.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Păi nu, dacă este ceva legal.. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Ne depășim atribuțiile, domnule Dinu. Nu avem 

ce să facem. 

Domnul Petru Anghelușiu: Domnul viceprimar a fost singura persoană care în afară de domnul, 

care ne-a înțeles și ne-a ajutat întotdeauna și-a făcut niște eforturi.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Dar nu cred, nu cred că are atribuții domnul Păiuși. Domnule 

Păiuși, nu cred că aveți atribuții...  

Domnul Petru Anghelușiu: Pentru a face bine unei străzi există atribuții întotdeauna. Ne puteți, 

domnule Păiuși vă rugăm frumos să ne dați un răspuns?  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Nu pot. Trebuie să mai închid un microfon. 

Domnul Dinu?  

Domnul Petru Anghelușiu: Îl închid eu pe al meu.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși -Viceprimar al Sectorului 1: Domnule Angelușiu, eu v-am și 

comunicat înainte de a începe ședința legat de DTAC și actualizarea, dacă va fi cazul, a 

indicatorilor tehnico-economici și în Consiliul Local și se va demara imediat lucrarea. Dar aș vrea 

să întrebați domnii consilieri de ce au tăiat de la străzi 28,8 milioane de lei? Mă înțelegeți ce vă 

spun?  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Nu. Ia răspundeți domnule Păiuși, dacă tot sunteți 

așa, de ce ați blocat în octombrie 2020 execuția străzilor Liliacului, Bujorului, Nuferilor? 

Răspunde-ți la asta, domnule Păiuși. Răspundeți la această întrebare simplă  De ce ați blocat în 

2020 în octombrie 2020? Răspundeți. Vorbim de aproape 30 de milioane de lei tăiate de la străzi 

din pixul consilierilor care acum se vaită și să tăvălăsc pe aici pe jos, cât de aproape sunt de 

dumneavoastră. Intrați într-un joc politic, intrați într-un joc politic din momentul ăsta.  Din păcate, 

doar dumneavoastră faceți numai afirmații politicianiste, domnule Păiuși. Degeaba vă dați 

specialist în urbanism. Ați văzut ce s-a întâmplat mai devreme? V-au făcut atâtea plângeri cetățenii. 

Atâtea plângeri nu cred că mai are nimeni decât dumneavoastră.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Ăsta e rezultatul.  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Dă-mi și mie o secundă, numai un pic, 

pentru că stilul acesta astăzi este acela de a arunca întotdeauna vina către ceilalți. Întrebarea 

cetățenilor este una simplă și vin aici nu doar să ne prezinte problema, ci să le dăm și o soluție. 

Prin urmare, domnule viceprimar, pentru că țineți locul doamnei primar un termen, că vorbiți de 

indicator, că vorbiți de proiectare, că vorbiți de asfaltare propriu-zisă care e răspunsul pe care îl 

dăm concret pentru că dumnealor, repet, vor o soluție. Care-i soluția? În cât timp? Care e termenul? 

Când ne apucăm de treabă? Ce vreți? Dumneavoastră ați menționat de indicatori. Când avem un 

proiect de hotărâre pentru Consiliul Local prin care votăm indicatorii pentru celelalte străzi, încât 

să se poată asfalta complet? Când? Când? Că așa că vom face, tot facem. Au trecut doi ani de zile. 

Tic-tac, când facem? Oamenii așteaptă, stau în continuare. Uitați-vă în aceste poze. O iei cu 

cizmele pe aici și tot nu treci. Când? Da? Pentru că mai aveați 70 de milioane necheltuiți, 435 anul 

trecut necheltuiți. Anul ăsta o să aveți 800 necheltuiți. Deci, domnule viceprimar, care-i țineți locul 

doamnei primar, vă rog. Nu, bani avem. Ne trebuie un pic de pricepere și voință. 

Domnul Petru Anghelușiu: Să ne spuneți nouă cât s-a cheltuit din banii ăia?  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Păi nu s-a cheltuit. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Aveți microfonul. Aveți microfonul deschis. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Deci am început discuția prin a vă spune să le faceți o adresă 

să vă spună prioritizarea asfaltării străzilor. Noi nu am văzut-o să ne spună și nouă. De la 1 la 100 

care este acea prioritizare? Ei au cerut 100 de milione, ei au dat 70. De ce? Pentru că știam din 

experiența anilor trecuți că nu vor cheltui nici măcar acei bani. Domnule Păiuși, simplu și la obiect 

care este execuția bugetară a celor 70 milioane? Ați ajuns la 70 sau 69, 9 ca să le spuneți acestor 

cetățeni că n-a mai fost loc? Nu-l întreb, întreb eu da și vă… deci doar ce pregătesc o adresă acum. 

Deci eu pregătesc o adresă și voi întreba eu chestia asta. Să ni se ofere o prioritizare. Nu am ce 

spune, dar vă voi da în câteva, mă rog, în termenul legal în care mi se va răspunde o prioritizare a 

asfăltării străzilor și vom vedea atunci pentru ce am alocat acești bani? Domnule Păiuși, întrebarea 

mea este foarte clară către dumneavoastră. Care este procentul de investire a celor 70 milioane de 

lei? Cât până astăzi s-au cheltuit? Vreau să înțeleg și câte străzi au fost asfaltate? Mulțumesc.  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Ce înseamnă cel mai scurt timp? Nu vă 

bazați pe cel mai scurt timp, că au trecut doi ani. Nu mergeți pe cel mai scurt timp, că mai așteptați 

doi. Haideți să discutăm concret o lună 2, 3, 4, punctual. În cât timp se vor asfalta? Domnule 

viceprimar, cetățenii așteaptă răspunsul dumneavoastră.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Stai că n-a primit răspuns domnul primar, să primească întâi 

mesajul domnul primar. 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Strada dumneavoastră în aproximativ 

o lună.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Ok, să se consemneze că pe 9 decembrie vor 

începe asfaltarea...  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Deci pe 15 decembrie că probabil vom 

avea ședință în Consiliul Local și în luna decembrie vă așteptăm aici să ne confirmați dacă s-au 

început asfaltările pe strada dumneavoastră sau nu. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Vă așteptăm în luna decembrie.  

Domnul Petru Anghelușiu: Se circulă iar, Liliacului este pământ, nu se poate circula deloc. Vă 

rugăm găsiți o soluție să reabilităm aceste două străzi, să ieșim cu ele din iarnă pentru că acestea 

sigur nu se asfaltează până atunci. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Soluții sunt, repet, doar voință trebuie. 

Soluții sunt.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Ați venit aici în consiliu, sunteți pe lista neagră a doamnei primar. 

Nu o să vi se asfalteze nimic și n-o să se întâmple nimic cât e doamna primar aici, ca să știți liniștiți 

asta. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Suntem și noi aici, suntem și noi aici. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu:… pe domnul Păiuși și pe domnul primar.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Ok. Mulțumim mult. Ne vedem peste o lună de 

zile . 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Poftiți.  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1:Deci dacă.. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu:... hotărâm asta… 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: La la finalul acestei zile, nu, la la finalul 

acestei zile eu cred că avem o promisiune o lună de zile, repet din punctul meu de vedere ne vedem 

aici pe 15 decembrie. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da, ne vedem peste o lună vă mulțumim mult.  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Vă mulțumim!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumim și pentru că o să vedeți, e răzbunătoare.  
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Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumim domnule, bineînțeles mulțumim 

domnule Cojocaru, mulțumim numai bine. Da și era și doamna Regalia, vă rog aveți un pic de 

răbdare, că e demult înscrisă la cuvânt. Doamna Regalia, vă dau cuvântul.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Mulțumesc, bună ziua. Vreau și eu să întreb, mă 

auziți? 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da, vă auzim. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Există o delegație de reprezentare, o delegație de 

atribuții către domnul Păiuși, făcută de către doamna primar. Eu n-am să vorbesc de doamna 

Armand, eu vorbesc de instituția primarului, respectiv de primar, că noi ne adresăm și îl interpelăm 

pe domnul Păiuși, dar dânsul are aceeași calitate ca și noi de consilier. Deci asta ar trebui verificat. 

Doi. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Există,, doamna Secretar vreo delegare a 

atribuțiilor să conducă domnul, să fie prezent în numele primarului aici în ședință? Nu, nu. A mai 

confirmat asta? Da.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Deci am întrebat.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Doi. Cu referire la tot ceea ce s-a spus până acum. 

Nu uitați că noi avem un buget alocat prin aprobarea proiectului din aprilie către școli, buget care 

nu a ajuns în totalitate la școli. Nu uitați, apropos de reamenajare a străzilor și drumurilor, că 

punerea în funcțiune a containerelor de la școala 179 s-a amânat cu un an. Ele au fost gata în 

noiembrie  în 2019 și au pus, au fost puse în funcțiune anul trecut. Deci toate acestea se amână cu 

2 ani. Domnii cu strada să fie atenți că să aștepte să treacă 2 ani ca să aibă strada asfaltat. Vreau să 

întreb la momentul ăsta de ce interprelările pe care noi le adresăm în acest Consiliu Local nu mai 

primesc răspunsul cum primeau înainte? Doamna Porumb, nu faceți așa, vreau să știu de ce nu 

primesc răspunsuri la întrebări? 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Apropo, ca să fim pe același subiect. Eu aștept 

toate dispozițiile de primar și inclusiv vreau s-o văd pe cea de primar care și-a semnat contractul 

de management. Deci primarul Clotilde Armand și-a semnat contractul de manager de proiect cu 

fonduri europene.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Vreau să vă spun că în timp ce vorbeam cu 

dumneavoastră...  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Clotilde Armand... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online):.. am primit un mesaj.. 
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Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Să le facă publice, să le facă publice și le așteptăm. 

Doamna Secretar, vă rog să ne acordați tot sprijinul ca toate acele dispoziții să fie făcute publice, 

inclusiv contractele de mandat, rapoartele de progres, rapoartele de activitate, așa cum am solicitat 

la începutul ședinței. Da, de la începutul ședinței da, da. Mulțumesc doamna Regalia, vă rog să mă 

iertați că v-am întrerupt.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Nu, o realizare a administrației primarului 

Armand este noua clădire de la Școala Herăstrău. Surle-trâmbițe, tot ce vreți dumneavoastră, 

numai că zice așa doamna director: "Vă rog să ne ajutați, dacă se poate, pentru a autorizarea de 

execuție a gazelor". Depunerea documentației s-a făcut în septembrie din septembrie așteptăm 

avize și aprobări. Copiii au fost puși în clasele nou construite, dar ei sunt, ei stau în frig. Totuși, 

vorbim de niște copii de clase pregătitoare, copii de 5-6 ani, ce se întâmplă acolo? Domnii de la 

primărie cum ajută Școala Herăstrău? Mai vreau să întreb ceva ce se întâmplă cu sala de sport de 

la Iorga? Pe data de 17 este o acțiune mare cu Prefectura, cu multe autorități la Liceul Iorga și 

acolo o să ne prezentăm cu o mare realizare, clădirea sălii de sport care se prăbușește și nici măcar 

în 2 ani n-am avut să zic capacitatea, ca să nu zic puterea s-o dărâmăm, să nu mai existe pericolul 

acela să cadă vreo cărămidă sau ceva pe un copil care se află în curte. Mai vreau să vă întreb ce se 

mai întâmplă cu structura Colegiului de Muzică George Enescu, cel din Poligrafiei 4. Am dat 

clădirea. Acolo sunt niște săli. Mai știe cineva ce se întâmplă acolo? Și vreau să vă spun o realizare 

după aprobarea rectificării bugetare la momentul ăsta, la Mircea cel Bătrân se fac diligențele pentru 

cumpărarea a celor 2 mașini pentru disciplina conducerea auto. Ar trebui totuși în școlile din 

municipiu, din sectorul 1, să se plimbe cineva de la primărie și să vadă toate neajunsurile. Și acum 

o să vă vorbesc în calitate tot de consilier local, dar și ca cetățean, dar și ca om al școlii. Ce se 

întâmplă cu aceste fluturașe pe care eu le-am găsit în cutia poștală. Dragi părinți, bunici, elevi și 

profesori, ne referim la cele 2 bazine de înot construite în vremea administrației Tudorache, care 

se doresc puse în folosință în vremea administrației doamnei Armand, cu precizarea că se dorește 

o școală cu ștrand 24 din 24 în fiecare din cele două locații, respectiv la Sfântul Nicolae și 178. Nu 

uitați că cele două clădiri, să spun, sunt construite pe un spațiu școlar. Ele sunt, am înțeles, numite 

bazine de înot didactic, iar pentru schimbarea utilității trebuie aprobarea ministerului. Doamna 

Armand să nu uite acest lucru și știu că nu a uitat, atâta timp cât ne-a trimis extrase din legea 

educației în care se prevede exact ce vă spun eu acum, atât nouă, Inspectoratului Școlar, ca să luăm 

aminte Inspectoratului Școlar al Municipiului București, cât și unităților de învățământ. Vedem că 

sunt două măsuri, două interpretări de lege, dar ar trebui să intrăm în adevărata aplicare a legii. 

Doamna primar să-și plece ochii asupra a ceea ce înseamnă legislația din România și mă refer 

acum strict asupra legislației legate de școli.  Nu este școala, este școala un bun public, dar școala 

are rigorile ei și normele juridice după care se gestionează. Vă mulțumesc mult și o rog frumos să 

nu mai cheme oamenii împotriva noastră și să nu mai ne amenințe pe Facebook că vine ea după 

noi. O rog să vină în sala de consiliu și atunci a venit după noi. O așteptăm. Vă mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Dumneavoastră, vă mulțumesc, doamna Regalia, 

Domnul Cojocaru.  
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Domnul Dan Cojocaru: Mă auziți? Bună ziua tuturor. L-au… împreună cu mine sunt și o parte 

din locuitorii cartierului Henri Coandă, care au mai rezistat până la momentul actual. Unii dintre 

ei au plecat. Am avut o întâlnire săptămânile trecute când doamna viceprimar ne-a vizitat din nou, 

încercând să ne ajute cu nevoile cartierului. Încerc să clarific pentru totdeauna și să nu fim acuzați 

de ceva. N-avem niciun fel de părtinire. Doamna viceprimar vine să ajute. Am văzut că nu numai 

la noi și în alte zone ale Bucureștiului. Nu avem nicio coloratură politică, nu avem niciun interes 

decât acel cartier și să se înțeleagă clar acest aspect. Ne-a ajutat dumneaei cu acea Ordine de zi cu 

care… minută cu care am venit în cadrul ședinței de Consiliul Local din 24.10. Am punctat unele 

dintre ele. Am avut și ajutor între timp și îi mulțumim doamnei viceprimar. Ni s-au asfaltat niște 

străzi adiacente, nu, Biharia, nu s-a început de acolo, dar am primit ceva pietriș pe strada 

Salubrității. Sperăm că și puțin asfalt, dacă e în același buget. Să ne răspundă domnul director de 

la Administrația Străzilor, dacă vom primi și acel asfalt, pentru că la prima ploaie o să dispară tot 

pietrișul. Însă cel mai,  cea mai stringentă problemă pentru noi și în urma promisiunii pe care 

domnul viceprimar a făcut-o data trecută și să nu mi-o ia în nume de rău, n-am nimic cu nimeni 

personal aici și chiar am spus că salut pe toată lumea. M-am întâlnit pe vis-a-vis și cu doamna 

Clotilde Armand venind într-o problemă și am abordat-o și am stat de vorbă 10 minute. M-am 

întâlnit și cu domnul Nicușor Dan pe Dealu Mitropoliei, când a fost invitat de Dimitri Basarabov. 

L-am abordat și pe dumnealui câteva minute în pentru problemele cartierului, deci pe toată lumea 

și nu facem decât misiune a cartierului cu nevoile noastre. Bun, deci ultima promisiune a domnului 

viceprimar și îl întreb pe dumnealui totodată dacă acele proceduri pentru HCL 125, 126 care parcă 

au fost atacate la domnul Prefect de către domnul Alexandru Pânișoară în Asociația de Urbanism. 

Nu știu ce răspuns sau ce... s-a demarat din poziția domnului Prefect, noi vrem acest răspuns. 

Domnule viceprimar, ați votat într-un final procedurile pentru HCL 125,126  dacă da, spuneți-ne 

în ce stadiu există acest control, dacă există un control sau de ce acea… de ce a intervenit acea 

scriere a dumneavoastră în care spuneți că în urma acelei sesizări din cadrul ședinței Consiliului 

Local al domnului Pânișoară blocați totul?Adică nu înțeleg de ce să le blocați când le-ați 

procedurat. Care e problema? Vă rog să ne explicați în primul rând pentru acest aspect și dacă îmi 

permiteți, doamna președinte, să avem un dialog cu domnul viceprimar.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Bineînțeles, dar din câte îmi aduc aminte, data 

trecută când ați venit v-a și promis că gata, se rezolvă și că veți avea, da?  

Domnul Dan Cojocaru: După ce se termină ședința dumnealui își face puțin timp, lecturează 

procedurile, este firesc și le va semna dacă îi par ok. Să ne răspundă acest lucru pentru că cred că 

lucrurile astea se tot tergiversează...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Stimate domn, vă confirm că 

procedurile există, sunt semnate...  

Domnul Dan Cojocaru: Vă mulțumim. Doi. Explicați-ne procesul care a urmat.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Procesul care a urmat este simplu. 

Domnul Pânișoară, în activitatea pe care o are dânsul prin asociație, a sesizat Prefectul cu privire 

la legalitatea celor două hotărâri de Consiliu Local, hotărâri care stau la baza procedurilor și până 

când Prefectul nu trimite un punct de vedere, nu face un control de legalitate știu eu ce face 

conform atribuțiilor, eu am suspendat pentru a nu fi ulterior acuzat că încălcăm niște dispoziții 

ilegale. Deci trebuie să-i mulțumiți domnului Pânișoară, care văd că este invitat ședință de ședință 

aici împreună cu colegul dânsului… 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Nu e invitat, solicită de fiecare dată, nu-i invitat 

de nimeni.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Eu zic că  este invitat. Susțin că este 

invitat. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Uite, o să rog secretariatul să transmită email-

urile.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Întrebați-l pe dânsul ce are cu 

dumneavoastră, că practic nu lovește în noi, lovește-n activitatea noastră...  

Domnul Dan Cojocaru: L-am, l-am abordat pe coridor. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:.. de a încerca să vă rezolvăm 

problema. Și ce v-a comunicat?  

Domnul Dan Cojocaru: Ne-a spus că nu are nimic împotriva cartierului, doar cu acele hotărâri 

de consiliu... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Am înțeles. 

Domnul Dan Cojocaru: Nu, oricum nu înțelege toată problema cartierului. Dumnealui probabil 

că pe alte spețe sau din ...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Dânsul are alte probleme aici. Nu. În 

speța dumnevoastră nu-l interesează. Problemele noastre, nu-l interesează asta vă confirm pentru 

că n-ar făcut aceste lucruri. Da. Deci repet, eu am suspendat, adică documentația… documentațiile 

care sunt lucrate în prezent de către funcționarii publici, da, se lucrează la ele, dar ele vor fi semnate 

după acest control pe care l-a solicitat, control de legalitate și așa mai departe pe care l-a solicitat 

prin asociație domnul Pânișoară.  

Domnul Dan Cojocaru: Bun, eu vă întreb așa. Prima oară când după ce au fost votate în cadrul 

consiliului, ele s-au întors, aprobate de la domnul Prefect?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Au aviz de legalitate, da.  
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Domnul Dan Cojocaru: Bun, minunat și acum domnul acesta Pânișoară trebuie doar să fie 

reinformat că sunt, au cadru legal, au tot ce trebuie și aprobarea Prefectului.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Este o adresă oficială. Noi luăm foarte 

în serios toate aceste lucruri, ne aplecăm asupra lor, încercăm să le rezolvăm, dăm curs, vedeți și 

dumneavoastră, eu îmi fac treaba.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Aplecați-vă. 

Domnul Dan Cojocaru: Sau nu, altfel ele sunt valabile. Dacă le atacă în instanță sau nu. Dar 

indiferent cine...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Așteptăm și noi un răspuns de la 

Instituția Prefectului. Nu, am făcut această idee. În ziua în care am primit adresa de la Asociația 

pentru Dreptul Urbanismului, reprezentat de domnul Alexandru Pânișoară, în ziua respectivă am 

făcut adresă către Instituția Prefectului să ne comunice.  

Domnul Dan Cojocaru: Am înțeles, stimate domnule viceprimar, dar eu înțeleg următorul lucru 

Instituția Prefecturii are calitatea de a contesta actele Administrației Publice.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Are această calitate. 

Domnul Dan Cojocaru: Iar dacă le atacă, se suspendă până la hotărârea instanței, dacă nu, este 

un termen în care...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Corect. Corect este absolut tot ce 

spuneți dumneavoastră. Așa este. De aceea lucrările, repet, lucrările se lucrează. Deci tot ce aveți 

dumneavoastră se lucrează. Bun, noi vorbim de actul final, de semnarea lor.. 

Domnul Dan Cojocaru: Treizeci de zile ca un răspuns al unei  instituții. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Eu sper să vină mult mai repede de 

atât.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Ați mai spus asta de 10 ori.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Mai spun încă de 100 de ori și de 1000 

de ori, dacă este cazul.  

Domnul Dan Cojocaru: Termenul cât era data Instanței al lor, al Prefecturii?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Păi, cred că ar trebui săptămâna 

viitoare ar trebui să avem răspunsu în scris de la de la Instituția Prefectului.  

Domnul Dan Cojocaru: Prefectura, în momentul în care expiră, ca un simplu cetățean, da, în 

momentul în care expiră termenul de atacare actorului administrativ, el intră în vigoare.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: De acord cu dumneavoastră.  

Domnul Dan Cojocaru: Deci, vă rog să mă scuzați. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Nu, este, este foarte corect.  

Domnul Dan Cojocaru: Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: A fost votat de Consiliu.  

Domnul Dan Cojocaru: Să vedem dacă e termenul?  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: A intrat în vigoare, o să opresc pe domnul Păiuși, 

doamna Ramona Porumb.  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Deci, într-o discuție, două aspecte în 

contradictoriu. O dată ne spuneți că s-au întors de la Prefect și au fost avizate de legalitate și după 

ne spuneți că le așteptați de la Prefect cu avizul de legalitate. Deci haideți să ne hotărâm cum e de 

fapt. Una la mână, doi la mână, haideți să stabilim pentru toată lumea care este articolul din lege, 

ce lege vreți dumneavoastră, că-i Cod Administrativ sau ce o fi el, prin care ați dat această adresă, 

în baza cărui articol încât să suspendați această procedură. În prezent există procedură prealabilă 

prin care Prefectul ne aduce la cunoștință faptul că dacă nu modificăm aceste hotărâri de Consiliu 

local, Prefectura le atacă în Contencios sau le-a atacat deja în Contencios. Este singura situație de 

care noi ne-am lovit aici, pe care o știm cu toții în momentul în care se suspendă o hotărâre votată 

de Consiliul Local. Există sau nu demarată de către Prefectură această procedură prealabilă? Vă 

rog, domnule viceprimar, ca să vorbim pe lege. Care e articolul din lege în baza căruia ați dat 

această adresă, că cele două sunt suspendate și dacă există procedură prealabilă de la Prefect? 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:  O să vă opresc un pic microfonul, ca să pot să-i 

dau și domnului Păiuși.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Stimată doamnă viceprimar, exact 

asta am întrebat Prefectul, Instituția Prefectului. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Nu dacă l-ați întrebat, nu nu nu.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Păi normal, este dreptul meu să fac 

lucrul ăsta. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Nu, nu, nu n-am întrebat. Eu vă întreb 

dacă astăzi când vorbim s-a invocat această procedură prealabilă.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Ascultați-mă și pe mine când vorbesc, 

v-am răspuns, vă mai repet încă o dată... 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:  Nu, eu am înțeles bine.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Am cerut această informație  

Instituției Prefectului. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Deci, la momentul acesta până obțineți 

o altă informație, hotărârile sunt în vigoare și trebuie aplicate. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Evident. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Păi și atunci ce așteptați?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Nu, cred că nu vorbim aceeași limbă. 

Deci este dreptul meu, dreptul nostru ca administrație.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Avem chiar și obligația asta să 

întrebăm Instituția Prefectului.  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Să întrebați da, să suspendați nu.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Poftim? 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Să întrebați da, să suspendați nu.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Deci un răspuns... 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: O hotărâre a Consiliului Local, doar 

Prefectul mai departe are putere să o suspende, nu dumneavoastră. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Exact așa este. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: După cum? Și atunci?  De ce nu puneți 

în aplicare cele două hotărâri de Consiliu Local?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Cine spune că nu punem în aplicare?  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Adresa dumneavoastră prin care spuneți 

că suspendați.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Ce scrie acolo? Ia citiți mai bine. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Uitați aici scrie negru pe alb "vom 

suspenda demersurile cu privire la emiterea certificatului de atestare". 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Aaa, la  emiterea. Deci eu nu emit 

acest certificat până nu am răspuns de la Prefect. Ce vă este atât de greu să înțelegeți lucrurile 

astea?  
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Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Domnul viceprimar, cele două hotărâri 

de consiliu local, dumneavoastră practic...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:  Vorbim de o adresă făcută de către o 

asociație, prin domnul Alexandru Pânișoară, cu privire la faptul că contestă...  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Așa. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:  ... cele două hotărâri de Consiliul 

Local. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Da. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:  Noi întrebăm Instituția Prefectului, 

dacă Instituția Prefectului suspendă sau nu suspendă sau confirmă legalitatea acestor hotărâri. Ce 

este atât de greu?  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Până la momentul respectiv repet, nu 

aveți ce căuta cu astfel de hârtie că nu aveți temei legal pentru ea, domnul viceprimar, mai bine nu 

aveți temei ilegal. Ne uităm amândoi în codul administrativ...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:  Uitați-vă  mai bine. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Păi EU m-am uitat și știu dacă nu putem 

să întrebăm și juridicul și avem aici și doamna Secretar General care ne poate confirma. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:  Până una-alta.. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Fix același lucru și știți bine că am 

dreptate. Singurul care poate suspenda o hotărâre de consiliu local votată de Consiliul Local este 

Prefectul, nu primarul, nu viceprimarul. Prin urmare, în momentul de față, dumneavoastră, ca 

viceprimar, nu aveți nicio putere să suspendați cele 2 hotărâri la care faceți referire în această 

adresă. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:  Ia vedeți mai bine. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Mai departe discutăm și de acest 

certificat și de recepții. Înțeleg că cei de la ANL… ați emis până în luna mai ați făcut recepții și 

deodată v-ați blocat. De ce această schimbare? Dar domnii cu siguranță știu mai bine toată toată 

povestea. Adică întrebarea tuturor este când deblocăm situația cu privire și la aceste certificate și 

la recepții pentru că înțeleg că celor de la ANL de luni de zile nu le dați niciun răspuns când 

deblocăm această situație? Cât mai avem  de cât de gând să tergiversăm și pe ce motiv legal? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:  De 20 de ani nu vi s-a făcut absolut 

nimic în vederea rezolvării acestor probleme.  
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Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Perfect, dumneavoastră acum! E tot ce 

așteaptă acești cetățeni care pentru că ați spus că deblocați sectorul, haideți să-l deblocăm. Henri 

Coandă e un cartier blocat în momentul ăsta. Ce facem pentru ei?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Sunt 20 de ani în care nimeni nu a 

încercat nimic să facă. Când o să fim lăsați să facem aceste lucruri. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: E ceva în consiliu local pentru Henri 

Coandă pe care nu l-am votat?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:  Deocamdată domnul Pânișoară prin 

asociația dânsului blochează acest lucru.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Astea sunt scuze, domnule Păiuși. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Nu sunt scuze deloc. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Și și chiar astea chiar sunt niște scuze penibile. 

Dumneavoastră găsiți scuze, tot timpul ceilalții sunt de vină.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Am dovedit că am făcut toate 

demersurile posibile și imposibile. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Ne-am săturat de vorbe domnule Păiuși. Ne-am 

săturat de vorbe. Tot timpul dumneavoastră găsiți scuze, tot timpul ceilalți sunt de vină, tot timpul 

dumneavoastră aveți  așa o aureolă sunteți imaculat...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:  O să așteptăm, o să așteptăm și noi 

răspunsul... 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Așteptați răspunsul că asta știți cel mai bine. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:  Săptămâna aceasta sau viitoare  o să-

l avem.  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Perfect, haideți să discutăm de recepție, 

de recepție. Haideți să discutăm de recepție. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Nu mă întrebați dumneavoastră de 

recepție, vă rog eu frumos.  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Să nu vă întreb eu? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:  Da, da, da.  
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Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Da nu vă întreb eu, vă întreabă cetățenii. 

Uitați aici. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Da, întreba, să întrebe cetățenii! 

Sunteți cumva purtătorul dânșilor de cuvânt?  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Nu, sunt ales local.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:  V-a desemnat pe dumneavoastră în 

calitate de viceprimar?  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Ales local, ales local, vă spune ceva 

domnule viceprimar? Ales local vă spune ceva?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Ați desemnat-o cumva pe doamna 

viceprimar  purtător de cuvânt? 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnule Păiuși, deja intrați în penibil. Are tot 

dreptul să întrebe. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Domnule viceprimar. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:Ați desemnat-o cumva pe doamna 

viceprimar  purtător de cuvânt, că nu înțeleg.  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: N-ați înțeles de ce am fost aleși aici și 

cu ce scop? Să știți că noi nu suntem pentru noi să ne dăm indemnizații, da, pentru cetățeni am 

venit aici așa că mai bine le răspundem, vă rog, domnule Cojocaru, puteți să-mi închideți 

microfonul?  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Atâta victimizare eu n-am văzut de decât la unii 

membri USR, că sunt și oameni buni în partidul ăsta, vă rog domnule Cojocaru.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Da, domnule viceprimar, doamna viceprimar Ramona 

Porumb v-am spus că a venit în cartierul nostru pentru acel loc de joacă. S-a întâmplat și a doua 

întâlnire, unde cu dumneaei alături am reușit să-l aducem și pe directorul adjunct ANL ca să 

liniștească oamenii și acei locuitori au foarte multe întrebări și către ANL, și către Instituția 

Primăriei, și către Inspectoratul de Stat în Construcții și către toată lumea. Deci nu este, nu e vorba 

de purtătorul nostru de cuvânt, însă acolo de față s-au strâns ca niciodată, după foarte mulți ani, 

foarte mulți locuitori ai cartierului, dintre cei vechi, printre care s-a prezentat și un domn, fost 

ministru care ne este vecin, eu nu l-am cunoscut niciodată, care e acum… e secretar de stat. Deci 

foarte multă lume e interesată și cu aceste probleme, că ca cu care să tergiversează totul. Deci eu 

vă pot spune în felul următor, asta cu edificarea ne-ați promis-o. Întotdeauna, am crezut în cuvântul 

dumneavoastră și v-am tratat ca atare și pe toată lumea la fel. Deci...   
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Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnule Cojocaru, că dumneavoastră știți 

problema de acolo. Noi am semnat autorizații de astea de edificare, că dânsul zice că de 20 de ani 

nu s-a întâmplat nimic, s-au făcut pași, doar ei nu fac.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Apreciem ce să face.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Blochează.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Apreciem ce să face domnule viceprimar, știți că la un 

moment dat v-am întrebat pe coridor în pauza de ședință, pe dumneavoastră și pe domnul Tudose 

și v-am încurajat ca buni profesioniști, pe toți de aici și știți că sunt pârghii și pentru cei care nu au 

intenții serioase, dar sper ca această oprire din demers și din… să nu fie ceva cusut cu ața albă și 

doar o oprire a procedurii. Dar m-ați asigurat că nu este niciun fel de problemă și că aveți intenții 

și că procedura în momentul de față, că tot nu înțeleg, până la urmă funcționează, nu funcționează, 

e oprită până vine răspunsul Prefectului, nu știu cum, dar faceți o dată cumva. Vă rog, pentru 

numele Dumnezeu, să nu vă mai bateți joc de noi. De ce? Pentru că și domnul director ANL începe 

să înțeleagă și să fie foarte supărat de situația asta și știți foarte bine că ați avut diverse dialoguri 

și locuitorii cu toții la acea întrunire ultimă pe care am avut-o, au convenit să meargă să prin sau 

împreună cu ANL să începem să ne cerem drepturile în instanță și către instituția Primăriei 

sectorului 1, dar și personal, către aparatul Primăriei. Noi nu vrem să ajungem acolo. V-am spus 

de la bun început, dar așa mi se pare că se trage de timp. Eu v-am spus și am venit aici cu nevoia 

mea personală. În mai puțin de o lună pierd 65 de mii de euro pe cuvântul meu, dacă nu ne tărâm 

de gât până la moarte. Nu e un joc de oameni.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Am, am eu o întrebare pentru domnul Păiuși, că 

are atribuții pe urbanism. Ce așteptați domnule Păiuși de la oamenii ăștia? Ce așteptați, de nu le 

semnați autorizația de edificare, de recepție? De ce așteaptă domnul? Ce așteptați? Haideți, vă rog 

să cereți microfonul și ce așteptați de la oamenii ăștia? De ce nu, de ce nu le dați, le semnați 

autorizația? 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Autorizații nu se dau după autorizații. 

Dânșii nu așteaptă... 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da. Deci am pus o întrebare retorică, că domnul 

Păiuși nu vrea să răspundă, să face că nu înțelege.  

Invitat: Am solicitat împreună cu de ANL-ul în numele meu, ca mandatar, ca proprietar al unui 

imobil. Am solicitat din ianuarie desemnarea unui membru în comisia de recepție, constituirea 

comisiei de recepție. Am făcut 4 reveniri cu număr de înregistrare. Nu mi s-a răspuns la niciuna 

dintre aceste solicitări. Vreau să fac recepția la terminarea lucrărilor pe un imobil finalizat pe un 

imobil în Henri Coandă. Asta este o speță. A doua speță pentru casele care nu sunt finalizate și vor 

să fie edificate trebuie să se emită un certificat de atestare a existenței imobilului. Astea sunt cele 

două forme. Dați-ne și nouă un orizont de timp și o speranță că putem rezolva. Este o chestie 
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normală, nu cerem nimic anormal, ilegal. Senzația asta că toți suntem niște teroriști, niște corupți, 

ANL este un cartier nu știu cum, e o porcarie.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Stimată doamnă, ați făcut 4 adrese 

către... Ascultați-mă puțin.  

Invitat: Este o porcărie...  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Stimată doamnă, ați făcut 4 adrese. 

Până în 2020 s-au făcut recepții. Avem vecini care au recepții. De ce unii au recepții și alții n-au 

recepții? Ați făcut 4 adrese?  

Invitat: Da, 4 adrese în care am solicitat...  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Și nu vi s-a răspuns la niciuna?  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:… în care am solicitat răspuns legat de... (se 

vorbește concomitent, neinteligibil).  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Pe bune, adică dumneavoastră o întrebați pe 

doamna că nu i s-a răspuns. Tocmai v-a spus. Haideți domnule Păiuși.   

Invitat: Vă trimit pe email pe mail, să vedeți numerele de înregistrare în care am solicitat punct 

de vedere.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: O să vă rog să-mi dați numerele de 

înregistrare, să le verific. O să vă rog să-mi dați numerele  de înregistrare. Dumneavoastră stați la 

casă, da?  

Invitat: Casă.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Și este finalizată? 

Invitat: Este finalizată, bineînțeles. Și vreau să termin, vreau să intru în legalitate, să am actele în 

ordine. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Și face parte dintr-o autorizație mai 

mare. Sunt mai multe case acolo. Numai puțin. Face parte dintr-o autorizație mai mare, sunt mai 

multe case acolo.  

Invitat: Am înțeles. Au ajuns oameni pe lună, domnule viceprimar. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Stimată doamnă... 

Invitat :... și îmi spuneți că nu puteți să faceți recepție?  
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Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Eu v-am întrebat și eu ceva. Face fac 

imobilul dumneavoastră face parte dintr-o autorizație mai mare.  

Invitat: Toate construcțiile din arii...  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Toate sunt așa..  

Invitat:... s-au făcut pe câteva autorizații colective. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Exact, exact așa. Și sunt finalizate?  

Invitat: Păi.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Nu.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Unele da, unele nu.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Unele nu. Ee, vedeți cât de complexe 

exact și care este valoarea finală pe care eu poți s-o calculez conform legii la imobilul 

dumneavoastră?  

Invitat: Aveți posibilitatea.. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Vedeți?  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Păi cum puteți să întrebați oamenii ăștia așa? 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Bineînțeles că întreb, ca să înțelegeți 

și dumneavoastră care este problema. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: E ca să vedeți competența și profesionalismul că 

spuneați că este profesionist.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Ascultați-mă, numai o secundă. Vedeți 

că începeți într-o chestie politică și nu eu voi pierde din toată povestea.  

Invitat: Există soluții. Se poate face anexă la autorizare. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Exact. Și sunt niște proceduri și niște 

hotărâri de Consiliul Local...  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Haideți să clarificăm unde ne aflăm.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Care au fost aprobate și atacate.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnule Păiuși vă rog opriți-vă, cetățenii sunt 

înaintea tuturor, vă rog vorbiți. 
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Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Haideți să ne clarificăm unde ne aflăm.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Dumneavoastră îi întrebați.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Eu nu am înțeles în momentul de față unde ne aflăm. S-a 

făcut hotărârea de consiliu din 12.08 sau de când s-a făcut? 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Corect. 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Din 12 a opta. Întrebare, este în vigoare sau nu? 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Este în vigoare, vă confirm. 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Este în vigoare. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Corect.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Bun cât… a doua întrebare că am mai întrebat și mai devreme. 

Nu mi-ați răspuns. Cât timp avea Prefectura ca să atace Hotărârea de Consiliu conform legii?  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: 10-15 zile, depinde.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: 10-15 zile au trecut. E expirat. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Au trecut. Da. 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Deci hotărârea este în vigoare.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Vă confirm că așa este. 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Întrebare mai departe, de ce nu o aplicăm?  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Ea este aplicată în prezent. Deci 

dosarele dumneavoastră, la ele se lucrează de către funcționari.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Eu vă spun un singur lucru, ăsta este abuz de drept. Să știți.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Ce vreți să spuneți?  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Că se blochează? Se blochează aplicarea legii.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Ce anume se blochează din aplicarea 

legii?   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Este legea Conisliului local. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Exact, vedeți și verificați bine ceea ce 

vă spun.  
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Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Este o lege a Consiliului Local.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Da, dumneavoastră stați tot într-un 

imobil, într-o casă?  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Da. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Este edificată? Adică ați terminat-o, 

ați finalizat-o?  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Da, e terminată. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Perfect, sunteți în aceeași situație cu 

doamna, nu? 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Da. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Perfect. Și ați depus toate demersurile 

în vederea obținerii certificatului? 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Vă rog frumos, eu frumos nu.. 

Invitat: Domnule viceprimar, este o… este o problemă procedura, procedura pentru recepție la 

terminarea lucrărilor este blocată, nu există nici măcar. Eu am făcut diligențe între ANL și și 

Primărie pentru că nu, nu refuzați dialogul, deși spuneți...  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Niciodată n-am refuzat dialogul.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Deci s-a întâmplat că ați alocat și un consilier. ANL se plânge. 

Când a fost prezent domnul director să plânge că nu există dialog cu dumneavoastră. Deși 

dumneavoastră, în cadrul ședințelor de consiliu, mi-ați spus că aveți o permanentă legătură cu 

directorul.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Este o permanentă legătură.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Păi dumneavoastră  îl mai credeți pe acest om? 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Ei susțin, ori mint ei ori mințiți dumneavoastră, mă iertați. 

Dar ei spun că nu există și lucrurile sunt lăsate... 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Adică mă faceți mincinos. 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Eu nu vă, eu nu vă fac mincinos. Da, pare o minciună asta și 

nu știu unde este la dumnealor sau aici.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Întrebați foarte bine, da? Unde este 

minciuna?  
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Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Bun. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Păi aici, se vede clar. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Poftim? Dumneavoastră vedeți clar 

lucrurile?  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Cum le-ați văzut și mandatul trecut.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da, domnule Păiuși, pentru că omul ăsta, domnul 

Cojocaru, chiar vine la toate ședințele. I-ați promis de fiecare dată că se rezolvă.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: De fiecare dată am făcut ceea ce 

trebuia să fac. Uitați-l aici în continuare... Am făcut ceea ce trebuia să fac. Deci domnul Cojocaru..  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Păi ce ați făcut că n-ați făcut nimic? I-ați promis? 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: De fiecare dată am facut ceea ce am 

spus. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Normal că ați mințit că ați promis că gata de data 

viitoare, peste o săptămână peste o lună.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Vedeți că începe cu politica doamna 

consilier.. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:  Nu începem cu nicio politică domnul primar. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1 : ... Fost viceprimar care n-a făcut  nimic 

4 ani de zile... 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da, avem dovada că am făcut.. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: În afară de deturnare, atenție ce 

spuneți.. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință : Da, spuneți. Haideți ca să vă mai fac o plângere. 

Haideți, vă rog. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Aștept, vă aștept, aștept. Întrebați-o pe 

dânsa cum a creat proiectul.. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Deci doar dumneavoastră politizați. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:... al Consiliului Local  cu 700 milioane.  
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Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Habar n-aveți, domnule Păiuși, habar n-aveți. 

Întotdeauna asta e victimizare. Ia uite ce au făcut! Nu, am făcut totul corect. Lăsați politizarea! 

Ascultați-i pe oamenii ăștia... 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Intrați și dumneavoastră pe site-ul 

DNA să vedeți ce nenorociri au făcut.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință : Îi mințiți de atâtea ședințe. Vedeți acolo măi 

mințiți de atat de-atâtea ședințe.   

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Patru anii de zile au tocat bugetul ăsta.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnule Păiuși, noi nu suntem aici Instanță de 

judecată.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:... tablete.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnule Păiuși ați luat-o razna, opriți-vă noi nu 

suntem instanță de judecată. Dați răspuns oamenilor ăstora.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Domnule viceprimar.. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Păi sunteți mincinos că eu v-am auzit cu urechile 

mele că până într-o lună se rezolvă.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: În doi ani să-i votați din nou a să 

continue ceea ce au făcut. Uitați cine politizează.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Domnule viceprimar... 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Ați înțeles? 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru:... v-am mulțumit în nenumărate rânduri și apreciez efortul 

dumneavoastră și a aparatului de sub dumneavoastră. Stați puțin, nu mi-o luați în nume de rău. Nu 

vreau și nu mă mai și nu mai interpretați că aș avea vreo chestie, că... 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da, nu vrea nimeni de aici politic.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Sunteți aici consilier, vă respect în egală măsură și această 

instituție. De asta ne adresăm dumneavoastră și suntem la mâna dumneavoastră să ne edificăm 

construcțiile.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Nu sunteți , nu la mâna mea. Înțelegeți 

odată, omenește. Totul ține de ANL. Cât timp documentele sunt clare, cât timp sunt trimise clare, 

așa cum le solicităm, nu există altceva...  
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Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Domnule viceprimar, eu am adus încă 4 dosare. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1 :...decât această dorință  de a rezolva și 

am făcut-o permanent, asta. Nu neapărat pentru dumneavoastră,  pentru toți oamenii ăia de acolo.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Înțeleg, înțeleg... 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Și n-am venit să fac campanie politică 

acolo. Am venit când nu era, am am fost de zeci de ori în cartierul ăla, dar nu mi-am făcut campanie 

politică.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: De ce n-oți fi  venit și la întâlnirea cu doamna când a fost 

doamna viceprimar.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Că nu fac campanie politică 

înțelegeți... 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Noi nu facem campanie, domnule viceprimar, vrem să ne 

ajutați.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Este ceva normal, domnule Păiuși. Suntem 

consilieri locali. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Eu nu fac campanie politică. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Noi suntem tot timpul pe teren. Cred că doar 

dumneavoastră faceți campanie politică. Nu, e incredibil.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Doamna aici își face campanie după 4 

ani de activitate în calitate de viceprimar unde s-au dus miliarde de lei. Înțelegeți? Miliarde de lei 

s-au dus..  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Vă rog, o să opresc această discuție. Cred că v-a 

v-ați convins și cu toții mai avem. O să opresc această discuție pentru că... 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Treizeci de secunde aveam dreptul să 

vorbesc.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Nu vă opresc.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Atât îmi dădeau, 30 de secunde 

vorbeam în fostele ședințe de consiliu local. Atât mi se acorda dreptul de a vorbi în calitate de 

consilier local. 30 de secunde. În 30 de secunde trebuia să spun tot ce pot.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnule Păiuși, domnule Păiuși, dumneavoastră 

nu mai știți ce ați făcut? Haideți să ne uităm pe ședințele trecute.  



58 
 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Domnule Viceprimar, mai ascultați puțin. Ne pierdem aici. 

Am speranța că se întoarce răspunsul de la Prefect și o să… 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Se va întoarce cu siguranță. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Haideți, mai dați-le un termen. Mai dați-le un 

termen. 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Eu am să încerc să le.. locuitorilor cartierului împreună cu 

ANL încă să nu demarăm un proces în instanță și să vă credem pe cuvânt a nu știu câta oară.  Eu 

sunt la limita răbdării, credeți-mă și și-mi pierd banii și....   

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Stimate domn, dar îl aveți pe domnul 

Alexandru Dumitrescu care mă dă în judecată nu numai pe mine, primarul, consilierii ...  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Dar ce treabă au oamenii ăștia cu Alexandru 

Dumitrescu, domnule Păiuși?  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Uite, vă dați seama, îl aveți aici, vine 

în fiecare zi este chemat de către colegii consilieri, dacă considerați că eu vă înșel așteptările.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Domnule viceprimar, eu cred că ați înțeles mesajul meu, eu 

cred că ați înțeles mesajul meu, trecem mai departe. Lăsați-l pe domnul. Acest domn nu îl cunosc, 

nu l-am văzut în viața mea decât o singură dată în cadrul altei ședințe. Dar ca să-i răspund și 

dumnealui la această întrebare, să nu mai văd temeri. Bun, alt punct fierbinte după ce m-am întâlnit 

pe Dealul Mitropoliei cu primarul general legat de cartierul de Străpungerea Biharia. Am fost rugat 

de primarul general pentru după abordare mi-a zis domnule, să ceară consilierii locali să voteze, 

să ia acel proiect de la Primăria Generală ca să vă facem strada aia Biharia…  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Păi aici nu se votează nimic, stimate 

domn. Am cerut străzi, bulevarde să intervenim. Am cerut ce n-am cerut, nu ni se dă absolut nimic 

nouă ca administratori. Întrebați consilierii locali.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Deci domnul General Primar a spus că dacă Consiliul Local 

Sector 1 solicită și prin răspunsul numărul 157…   

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Nu trebuie să solicite Consiliul Local. 

Primarul trebuie să solicite. O să facă primarul lucru ăsta la următoarea ședință ordinară. O să aveți 

acastă HCL, să vedem dacă vă dau cuvântul meu de onoare că asta voi face. Voi ruga primarul să 

facă acest această hotărâre de Consiliu Local să vedeți dacă acest consiliu va aproba ceva în sensul 

ăsta ca să facem străpungerea aia.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Ia să vedem.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Da? 
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Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Hai să vedem. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Să vedeți cu câte proiecte venim aici 

pentru dumneavoastră să vedeți câte sunt votate.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Și în urma răspunsului Primăriei Generale cu numărul 157-

564 din data de 03.11.2022 pentru că rămâne înregistrat și filmat. Dumnealor răspund unui unui 

locuitor din cartier că din lipsă de fonduri pentru exproprieri și pentru că încă nu s-a delegat acest 

proiect unei firme, se văd în imposibilitatea să dea curs și să finalizeze proiectul începutul...  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Stimate domn, eu voi veni cu acest 

proiect în fața Consiliului Local, nu eu, Primarul va veni cu acest proiect în fața Consiliul Local, 

da? Și să vedeți după asta ce circ face aici domnul Oianu.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Eu am doamnă președinte, domnule viceprimar, domnilor  

consilieri am avem o mare rugăminte, cum ați spus una din colegele dumneavoastră, dânsa sau pe 

care acum o văd prima oară ca să răspund la o întrebare care s-a pus mai devreme. Haideți să facem 

o ședință, invităm cartierul aici sau veniți dumneavoastră acolo? Da ședință se poate face aici la 

locul dumneavoastră de muncă, la care invitați tot cartierul special doar cu cartierul Henri Coandă. 

Haideți să facem treaba asta. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: De acord.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru:... Că dumneavoastră sunteți toți aleși de locuitori, toți sunteți 

aleși.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Noi suntem de acord.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Unii sunteți mai puțini sau alții mai mult. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Da, de acord.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Păi hotăriți-vă să facem o ședință. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: O să stabilesc și să vorbim cu 

dumneavoastră și o să facem o ședință pe temele...   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Vă așteptăm în cartier cât mai e vremea bună, domnule.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Dacă-mi solicitați lucrul ăsta voi veni 

și oficial în cartier. Eu vin... 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Haideți până la sfârșitul anului... 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:… și  știu ce probleme sunt acolo.  
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Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Vă rog stabiliți o zi săptămâna viitoare, o oră. Eu comunic pe 

grupul cartierului, nu știu dacă sunteți acolo și vă rugăm și doamna viceprimar și-l aducem și pe 

domnul director ANL și haideți să ne înprietenim să facem ceva acolo, pentru că avem atât de 

multe nevoi alături de asfaltări și de mobilier stradal și de un contract de curățenie cu Romprest că 

nu există. ADP acum lucrează la spațiile verzi și nimeni nu curăță după ei, curăță cu lama de 

excavator, au scos toate bordurile de pe acolo. Bun și multe zona UTR 6, grădiniță, școală, 

magazin, vi le-am mai spus.. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumim, haideți, așa rămâne. Facem o ședință 

cu toții doar pentru cartierul ANL... 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Domnule Viceprimar, nu vă vânează nimeni. Aveți încredere. 

Vrem doar să ne ajutăm reciproc pentru că suntem și noi păgubiți, noi locuitorii, unii în diferite 

stadii, unii cu recepție parțială, unii cu recepție finală. Ați înțeles-o pe asta.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Știu foarte bine.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Vă rog dacă știți… 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Știu foarte bine și situația celor terenuri 

și închei și v-am spus lucrul ăsta că pentru a putea să executăm pe acele 2 terenuri pe care le avem 

administrare, trebuie să venim cu un PUZ, pentru că PUZ-ul existent a prevăzut ca orice executăm 

acolo să se facă printr-un alt PUZ și am solicitat primarului general ca în ședință de Consiliu  

General să fie scoasă această prevedere din PUZ-ul ANL. 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Am fost ochi, urechi. Dați-i cuvântul doamnei viceprimar 

care ne-a explicat în acea întâlnire că există un precedent...  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnule Cojocaru, tocmai am stabilit că o să 

facem o ședință pe acest subiect cu toți consilierii locali, ca să nu politizăm. Da? Asta am zis. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: În momentul ăsta am politizat acum.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Haideți să încheiem această discuție. N-am… 

doar dumneavoastră, domnule Păiuși politizați și îmi pare rău că mă, nici măcar asta nu realizați.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Anul acesta, da? Deci săptămâna viitoare vă rugăm, domnule 

viceprimar. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: O secundă, pentru că a fost la Capitală...  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Haideți să încheiem acest subiect.  

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Eu am încheiat, din punctul meu de 

vedere, atâta timp cât cetățenii din cartier pot și au obținut o promisiune de la domnul viceprimar 
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că va avea loc o întâlnire comună între viceprimar Păiuși, locuitorii din cartier și cei de la ANL pe 

tema aceasta principală a certificatelor și a recepțiilor. Deci să se așeze la masă toată lumea cu 

hârtiile pe masă, să se explice foarte clar de ce înainte se făceau recepții și azi nu se mai fac cu 

legea pe masă. Care e articolul din lege care interzice? Doi la mână, legat de ce spuneți de PUZ, 

cei de la Capitală tocmai pentru că, de exemplu, Spitalul Municipal să nu piardă niște fonduri 

europene, au făcut o derogare de la PUZ. Înțeleg că există acest precedent, domnule viceprimar, 

știți mai bine ca mine dacă se poate face sau nu, dar de la dumneavoastră poate pleca către Primăria 

Capitalei. În loc să venim să spunem în Primăria Capitalei am și eu un PUZ, vreau să fie primul, 

pentru că asta a fost exprimarea, da? Doi la mână, haideți să facem, luând acest precedent cu 

Spitalul Municipal pentru servicii de utilitate publică, să facem derogare de la PUZ-ul respectiv 

pentru a putea construi acolo școală, grădiniță și ce mai avem de făcut. Doar interesați-vă de speță. 

Dacă nu se poate, pentru că sunteți cel avizat în domeniu, dacă nu se poate, nu se poate. Repet, 

există un precedent, s-a reușit. Primarul Capitalei a fost de acord. Haideți să încercăm varianta 

asta, e doar o idee pe care v-o prezint și putem pleca de aici ca și temă de discuție. Mulțumesc.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Deci derogarea la care faceți 

dumneavoastră referire se face tot printr-o hotărâre de Consiliu General prin care păi, asta am 

făcut-o? Da, este la dumneavoastră în tabăra dumneavoastră. Trebuie doar să o votați. Atât, da? 

Consiliul General are această posibilitate, conform legii, dintr-un plan urbanistic zonal de 

amploare, să scoată de acolo o prevedere sau o bucățică. Da-i normal că am făcut demersurile 

astea? Nu aici nu le faci, aici se fac la Primăria Generală. Păi, întrebați ca-i foarte important..  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: O să-l rugăm pe domnul Milea? O să-l rugăm pe domnul 

Milea, care... 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:... asta s-a ocupat, mi-a spus foarte clar 

este blocat la PNL. Ce vreți să vă spun mai mult de atât? Dacă nu votează oamenii ăștia aici se 

tăvălesc pe jos, în parte cealaltă fac altfel și de asta intrăm iar într-un dialog politic acum și ne 

tocăm politic între noi.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Domnule viceprimar, au trecut, a trecut un an de zile, ați ați 

promis foarte multe chestii.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Și am făcut foarte multe lucruri. 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Ați făcut față de ce s-a făcut, s-a făcut. Da, da, vă rog să le 

finalizați anul ăsta.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Le finalizăm, evident, ca să e și intenția 

noastră. Dacă n-aș fi avut această intenție n-am fi avut acest dialog.  
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Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Ne vedem săptămâna viitoare în cartier, la dumneavoastră. 

Vă așteptăm, domnule, domnule director, vă rog, ajutați-ne și spuneți-ne că avem și asfalt peste 

pietrișul acela.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Eu?  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Nu, nu mă iertați domnule viceprimar.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:  Ce frumos, foarte frumos.  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: A nu, se aude, se aude. Anul acesta ați văzut că am încercat 

să găsim o soluție provizorie pentru a putea pune asfaltul. Va trebui să punem și utilitățile. 

Încercăm anul viitor să facem DALI și să o prindem pe investiții. Anul acesta am găsit o soluție 

provizorie pentru a putea circula mai bine pe pe strada respectivă.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Mai există vreo nu știu ce, la ce nivel de valori înseamnă 

asfalt pentru Salubrității și Nisipoasa sau dar până vin, oricum vine, să așterne zăpada. Dacă o vom 

avea, dacă nu, până atunci e un praf de nu putem respira trecând cu mașina pe acolo. Știți situația, 

dacă v-ați plimbat?  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Știu că am fost săptămâna trecută.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Măcar un singur strat, nu două straturi de asfalt, unul pe care 

să ni-l permitem că se duce sau cumva să-l putem sparge să puteți face reparațiile. Tot așa sunt. 

Sunt pietre de 10-15 centimetri nici mașina nu rezistă să depășești. Vă pricepeți mai bine.  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Pe intrarea cealaltă am rezolvat într-adevăr, pentru că era o 

mare problemă și pentru STB. Știți foarte bine că nu putea să circule STB. Eu vă spun că normal 

acolo nici n-aș fi putut să intervin. Da, i-am găsit acea soluție, vă spun, vă spunem eu, eu nu vreau 

să… Eu nu vreau să vă mint cu nimic. Da, eu vă spun că anul acesta aceasta a fost soluția pe care 

am putut să o găsim și să o facem.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Domnule Bărgău, domnule Bărgău, mă iertați, promiteți-mi 

și dumneavoastră, alături de domnul viceprimar, că veniți săptămâna viitoare. 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Sigur că da, vin. 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru:... și să discutăm proiectul Avionului.  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Am fost în cartier dar nu am anunțat, eu nu am niciun fel de 

problemă. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da, acum trebuie să ne afișăm că nu e niciun fel 

de probleme, nu ne linșăm unii pe alții, vrem să fim prieteni.  
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Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Eu vă spun sincer, acolo pentru câteva mașini de piatră, ca 

să ok... 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Trebuie să discutăm aceste proiecte. Străpungerea Biharia.. 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău:  Cum fac eu pe persoană fizică...  

Invitat: E nevoie de marcaje, de indicatoare. 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Știm. Am discutat și această problemă în primărie încercăm 

să găsim o soluție precum bine știți, există un proces în momentul de față în derulare. Ascultați-

mă puțin, da, găsim. Am vorbit în primărie, încercăm să o găsim o soluție și până la sfârșitul anului 

sper eu  să putem să marcăm sau să punem. Limitatoare nu se vor putea pune. Șoseaua respectivă 

este în garanție. Eu nu pot să intervin asupra ei să pun. Încercăm să găsim o soluție pentru a pune 

indicatoare și a marca strada respectivă. 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Vă rog să veniți în cartier.  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Asta încercăm să facem.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Și să mai discutăm și pasajul Avionului pe sub calea ferată, 

care ține tot de PUZ și domnul viceprimar ne va ajuta, cu cine mă voi duce din nou la domnul 

primar general. Haideți să facem ceva, vă rog, deci, dacă ăsta e anul. 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Noi la administrația străzilor, ce am putut anul acesta să 

facem și ce a ținut de noi am făcut. Încercăm și anul viitor în funcție de valorile de investiții, să 

facem acolo mai mult decât am făcut anul acesta.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc așadar să stabilim o zi, după ce 

stabiliți o zi ne vedem cu toții acolo ca să lămurim toate aceste aspecte.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Vă mulțumim foarte mult și mai aveam întrebare scurtă. N-

am înțeles cum a rămas cu aprobarea de la...  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Prefect.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru:.... Primăria Generală? Adică ce? Ce? Care e următorul pas? 

Cine îl face când? Întrebare concretă care e primul pas? Cine îl face și când? Consiliul General cu 

poze, există o solicitrare? Nu există, are număr de înregistrare? Se va face? Cine o va face? Cu 

privire la derogarea aia pentru de la PUZ sau ce.  

Doamna Lavinia Ionescu-Secretarul General al Sectorului 1: Așadar înțeleg că întrebarea este 

următoarea, dacă sunt aplicabile la acest moment cele 2 hotărâri de consiliu sau nu. În acest 

moment nu am cunoștință, nu am cunoștință ca hotărârea să fie suspendată printr-o acțiune 
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introdusă de Prefectul Municipiului București sau printr-o Ordonanță Președințială într-o 

procedură de urgență de anulare a hotărârilor. Acestea sunt singurele situații.  

Invitat: Mulțumim. 

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Mulțumim frumos și acum... Mulțumim… cu privire la PUZ 

cu privire la...  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Păi, domnul viceprimar trebuie să răspundă.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Vom discuta în cartier cu domnul viceprimar. Vă mulțumim 

frumos! O zi bună!  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumim numai bine, la revedere.  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Mulțumim frumos că v-am pus nervii la încercare.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Dumneavoastră niciodată. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Deci vă confirm că legat de anularea 

acelui PUZ, obligația prin PUZ, obligația prin PUZ de a avea un PUZ aferent celor 2 terenuri este 

blocată de către PNL, de membrii PNL, de consilierii generali PNL din Consiliul General. Ei cum 

blochează? În ce sens? Deci refuză, refuză să îl pună pe Ordinea de Zi a ședinței de Consiliu 

General.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Stați un pic, da, cine pune pe Ordinea de zi? 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:  Să luați act de lucrul ăsta. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:  Stați un pic, cine pune pe Ordinea de Zi, că 

primarul pune pe Ordinea de Zi proiecte sunt, n-am înțeles? Ok, în fine.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Deci efectiv blochează lucrul ăsta.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Am înțeles, vă mulțumesc, stimați cetățeni, ne 

vedem în cartier, numai bine și la revedere.  

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Dezbaterea publică a fost legată de 

PUZ-uri. Ok, mulțumesc, perfect.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Doar să stabilim o zi. Domnul Oianu, dacă aveați 

ceva de adăugat.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mai e cineva care trebuie să vorbească mai bine să termine de 

vorbit că m-am săturat de toate minciunile care le aud aici pe metru pătrat, așa că mai bine mai 

aștept.  
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Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Vă rog, vă rog să vă prezentați, că încă nu sunteți. 

Nu, nu sunteți pe lista.  

Domnul Socrate Stănculescu: Am făcut cerere ieri până în prânz.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Nu, vă rog să vă prezentați și să ne relatați 

problema dumneavoastră.  

Domnul Socrate Stănculescu: Mă numesc Socrate Stănculescu. Doamna Ramona Porumb ar 

trebui să mă cunoască că am avut o discuție aplicată vis-a-vis de un, pentru un nenorocit de garaj 

din care 2000 din 2017  mă chinui să am acces în el. Și nu se face, că vorba aia, nu, nu-i numai 

garajul meu. Sunt 150 de garaje acolo și tot le folosesc pe post de boxe, pentru că nimănui nu-i 

pasă. Da, în sfârșit, revenind la.. că nu-i vorba de neapărat de interesul meu personal, n-am venit 

pentru interesul meu personal. Am venit pentru minunatul program Termoficare de la soare, da? 

Care s-a lăsat cu tamtam până 2 pe când pe 20.04.2022 a fost pe ordinea de zi k-162 și nu știu ce 

cifre mai sunt p-aici, în sfârșit m-am dat de ceasul morții, am strâns toate documentele, am depus 

aici sunt fix a 38-a asociație înscrisă în programul ăsta nenorocit Termoficare de la soare. Urmărind 

ședințele astea acum vreo 2 ședințe, nu pare mi-se-n urmă sau 3 l-ați făcut pe tovarășul pardon, 

domnul Tudor Roșca, l-ați făcut de boala copiilor. Deci ia-ți explicat că 1 și cu 1 fac 2, 5 da? În 

sfârșit, căutând și eu că nu-s de ici de colo, găsi o hotărâre pentru aprobarea programului de 

îmbunătățire a eficienței energetice Consiliul Local al Sectorului 1 din, ce să vezi 20.10.2018  care 

se referă la eficiență energetică. Termoficarea de la soare se referă la cumva, la altceva, nu la 

eficiență energetică? Nu înțeleg de ce blocați acest proiect și când aveți de gând să-i dați drumul? 

Poftim? Cum nu-i blocat? Domnul Tudorușcă a plecat de aici cu coada între picioare. Când l-am 

văzut acum două 2 ședințe. 

Domnul Oliver Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: E blocat de PNL și PSD. 

Domnul Socrate Stănculescu: Aici am văzut că sunt fix două tabere PSD cu PNL, de tălpi la USR 

și reciproc. Păi fraților aici lăsați interesele de partid jos la ușă și reprezentați interesele cetățenilor 

acestui sector. Nu vă bateți joc! Nu, nu veniți ca să ziua trece leafa merge noi cu drag muncim. 

Da? Sunt voucherele alea,  am auzit de niște vouchere de 1000 de lei din nu știu ce economii făcute. 

Domne din voucherele alea ne luăm, le punem prin PNRR, că sunt bani pe la PNRR și o să-i 

pierdem în 2 ani de zile să alege praful de ei. Nu ne apropiem de niciun leu, da? Măcar să le punem 

dumnezeului niște panouri solare pe bloc. Ne devenim pro-energetici, nu reactivi energetici. Da? 

Când se va întâmpla chestia asta? Vă rog și eu un răspuns concret. Văd că domnul Tudor Roșca 

tocmai l-am apelat acum vreo oră era în discuții cu o reprezentanță de la Banca Europeană de 

Investiții tocmai pentru chestia asta.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Păi, haideți că o să-l așteptăm pe domnul Tudor 

Roșca ca să ne explice despre ce e vorba.  
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Domnul Socrate Stănculescu: Păi dumnealui se chinuie să acceseze banii. Dumneavoastră aveți 

obligația să-i neteziți drumul ca sa...  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Bineînțeles. Asta și facem.  

Domnul Socrate Stănculescu: Asta faceți? 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da, asta și facem asta. Vă mulțumesc.  

Domnul Socrate Stănculescu: Din ședința care am urmărit-o online, când a fost aici domnul 

Tudor Roșca...   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Deci îi plângeți de milă domnului Tudor Roșca?  

Domnul Socrate Stănculescu: Eu nu-i plâng de milă.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Păi atunci, păi dacă nu e profesionist? Cum adică 

dacă n-a știut să ne răspundă la niște întrebări simple.  

Domnul Socrate Stănculescu: Am niște întrebări simple, da.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Pentru asta ați venit astăzi aici?  

Domnul Socrate Stănculescu: Nu am venit să știu și eu ce le răspund proprietarilor care fac parte 

din asociația care o reprezint?  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc, vă mulțumesc, declar ședința închisă 

doamna Secretar, vă rog să transmiteți toată interpelarea mea de la începutul ședinței. Așteptăm, 

nu numai eu, la toți consilierii să ne transmită ce am solicitat la începutul ședinței. Mulțumesc, 

declar ședința în închisă. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL, 

                 Daniela Popa                             Lavinia Ionescu 
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