
   
 

   1 
 

 

 

       PROCES-VERBAL 

 privind lucrările şedinţei ordinare  

a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată pentru  

data de 22 decembrie 2021, ora 1400 

Nr. _34_  din data de  20.01.202 

 

 

 

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

Sectorului 1, prin Dispoziţia nr. 4292/16.12.2021, ţinând seama de prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) 

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

ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a) și art.135 din actul normativ mai sus-

menționat, cu următorul proiect de Ordine de zi: 

1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare  din data de 25.11.2021; 

2. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare  din data de 06.12.2021; 

3. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare  din data de 10.12.2021; 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București să 

întreprindă demersurile legale în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului București, prin reprezentant legal sau convențional în vederea ducerii la 

îndeplinire a măsurilor dispuse prin Procesul-verbal de inspecție al Direcției Generale de 

Inspecție Economico-Financiară nr.5093/i/20.07.2021 prin orice acțiune (K2-369/09.12.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

1. DIVERSE: 

D1. Adresa nr. 8351/04.11.2021 a Consiliului Național pentru Combatarea Discriminării , 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 1047/22.11.2021; 
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D2. Solicitarea grupului de cetățeni „Amicii Bucureștii Noi”, înregistrată la Sectorul  1 al 

Municipiului București sub nr. 61747/19.11.2021, prin care solicită întreprinderea tuturor 

demersurilor necesare și legale care să consducă la amenajarea unui„ parc de buzunar”. 

D3. Adresa nr.  917766/IT/22.11.2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

61.925/22.11.2021 trimisă spre știință; 

D4.  Adresa cu nr. M/6002/6015/61259/62443/23.11.2021 a Direcței Juridice, Legislație, 

Contencios Administrativ prin care transmite cererea de chemare în judecată a Consiliului Local 

Sector 1 pentru anularea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 146/03.08.2021; 

D5. Sesizarea domnului Barba Octavian Vasile înregistrată la Sectorul 1 al Municcipiului 

București sub nr. 61.842/22.11.2021 cu privire la documentația PUD – Strada Smaranda Brăescu 

nr. 46; 

D6. Încheiere din data de 15.11.2021 în dosarul nr. 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

61.839/22.11.2021; 

D7. Încheiere din data de  23.11.2021 în dosarul nr. 1403/2020  comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

62.755/25.11.2021; 

D8. Încheiere din data de  25.11.2021 în dosarul nr. 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

63.176/02.12.2021; 

D9. Notificarea nr. 4933/26.11.2021 a Companiei Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 63.436/02.12.2021 prin care transmite că nu sunt respectate 

clauzele din Protocolul semnat între părți la data de 12.11.2021; 

D10. Adresa doamnei Oana Preda din partea Centrului de Resurse pentru participare publică, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 63.382/02.12.2021, prin care este adusă 

în atenție situația cetățenilor fără adăpost de pe raza Sectorului 1; 

D11. Notificarea nr. 4973/06.12.2021 a Companiei Romprest, înregistrată la Sectorul 1al 

Municipiului București sub nr. 64077/06.12.2021 prin care transmite că nu se respectată obligația 

legală de punere în aplicare a măsurilor de remediere dispuse de Curtea de Conturi în urma 

misiunii de audit financiar din 05.11.2021; 

D12. Notificarea nr. 5034/08.12.2021 a Companiei Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 64748/08.12.2021, prin care transmite cererea de stabilire de tarife 

pentru activitatea de deszăpezire: 

D13. Încheiere din data de 06.12.2021 în dosarul nr. 1464/2020, comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

65.084/10.12.2021; 
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D14. Încheiere din data de 07.12.2021 în dosarul nr. 1464/2020, comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

65.106/10.12.2021; 

D15. Adresa domnului Stroie Silviu-Cătlin-Antoniu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 65428/13.12.2021. 

D16. Adresa doamnei Dorothea Nicolae din partea Comitetului Reprezentativ al Părinților din 

Liceul de Arte Plastice ”Nicolae Tonitza”, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 

nr. 65543/13.12.2021, privind notificarea organizării unui protest în Bdul Banu Manta nr. 9; 

D17. Încheiere din data de  07.12.2021 în dosarul nr. 1464/2020, comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

65693/14.12.2021; 

D18. Adresa nr. 2165/14.12.2021 a SC CET GRIVIȚA, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 65739/14.12.2021, privind solicitarea documentelor necesare pentru a beneficia 

de subvenție 

D19. Adresa nr. 881/13.12.2021 a Biroului Executorului Judecătoresc Niculae George, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 66038/15.12.2021, privind infințarea 

popririi în dosarul de executare nr. 881E/2021 

 

          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 16.12.2021, 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. 4292/16.12.2021, precum și proiectul de hotărâre pus în dezbatere 

în ședință a fost adus la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.  

În data de 21.11.2021, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii 

locali suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare convocată pentru data de 22.12.2021, precum și 

documentațiile aferente, fiind aduse la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul instituţiei.  

 

Ordine de zi suplimentară: 

1. Proiect de  hotărâre privind declararea obiectivului ”Căldură și apă caldă pentru cetățenii 

Sectorului 1” ca proiect de interes public local și aprobarea măsurilor de implementare (K2-

387/21.12.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   
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- 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) 

 

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea solicitării către Consiliul General al Municipiului 

București de a aproba modificarea Hotărârii nr. 195 din 29.06.2021 privind schimbarea 

destinației spațiului în suprafață de 460 mp amplasat la parterul Pavilionului C ce reprezintă 

parte a imobilului situat în Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, nr. 17, Sector 1  (K2-

374/10.12.2021) 

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); 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/28.04.2021 prin 

care se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea spațiului în 

suprafață de 460 mp amplasat la parterul Pavilionului C, situat în B-dul Mareșal Al. Averescu 

nr. 17, Sector 1, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1 în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 prin Direcția Generală Administrație Publică Locală  (K2-375/10.12.2021) 

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); 

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

 

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

nr.208/29.10.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de 

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

frecvență din învățământul preuniversitar de stat  Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 

2021-2022  (K2-371/10.12.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
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- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind implementarea sistemului integrat de teleasistență, teleurgență și 

telemedicină Butonul de Panică (”Butonul Roșu”) în regim gratuit, cu tarif social și tarif social 

și tarif integral de către Complexul Multifuncțional Caraiman (K2-373/10.12.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); 

 

De asemenea, în timpul ședinței Consiliul Local al Sectorului 1 a supus la vot suplimentarea 

ordinii de zi cu încă două proiecte, acestea fiind comunicate prin intermediul email-ului consilierilor 

locali.  

 

Suplimentarea ordinii de zi suplimentare: 

 

1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea 

Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA SA 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.293/12.10.2018 privind  aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și 

Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public Privat Sector S.A., cu modificările și 

completărilor ulterioare 

 

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

1, doamna Lavinia Ionescu, 20 de consilieri locali, din 27 de consilieri locali în funcție, dintre care 5 

consilieri au fost prezenți online, respectiv domnul  Laurențiu Drăgușin, doamna Iulia-Luminița Halaț, 

doamna Alina-Cristina Grigorescu și domnul Ned Vicol. Domnul Dan-Niculae Podaru și domnul 

Remus-Cătălin Șerban au fost absenți  la momentul efectuării apelului nominal, dar domnul Remus-

Cătălin Șerban a fost prezent începând cu aprobarea ordinii de zi. 
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Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua!... Bună ziua! Vă 

invităm să luați loc. Bună ziua! O să rog colegele din Secretariat să îi invite pe domnii consilieri în 

sala de ședință, de pe hol, de pe balcon. Problemele tehnice s-au remediat. Am repornit monitoarele. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Bună ziua, ce facem cu căldura? 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Condițiile acestea sunt. Colegii de 

la administrativ invocă probleme în rețeaua RADET-ului. Sunt probleme pe care le resimțim de circa 

două săptămăni. Am încercat încălzirea spațiului sălii de ședință, dar din cauza suprasolicitării 

rețelelor electrice s-au ars siguranțele și am pierdut monitoarele. Motiv pentru care am optat să ne 

vedem pe monitoare, să putem să avem și participare online, în detrimentul confortului termic… Eu 

vă mai spun încă o dată bună ziua. O să fac apel la înțelegerea dumneavoastră prin prisma faptului că 

avem deja un decalaj de 30 de minute față de ora convocării… 

Discuții în sală fără utilizarea sistemului de înregistrare. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Eu o să încep să fac prezența, să 

deschid această ședință și pe măsură ce intrați în sală îmi notez și revin la apelul nominal… O anunțați 

și pe doamna Primar? Facem prezența. Mulțumesc frumos… Mulțumim. Bună ziua și bine ați venit 

la ședința ordinară convocată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București prin Dispoziția nr. 

4292 din 16.12.2021, cu respectarea tuturor procedurilor  legale și comunicarea către consilierii locali 

a materialelor de ședință prin intermediul serviciilor de poștă electronică și prin publicare pe site-ul 

instituției. În conformitate cu prevederile art.243 alin. (1) lit.j) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, am să efectuez 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: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Cășvean Cătălina! 

Doamna Cătălina Cășvean: Prezent! 

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

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Prezent! Prezent! 

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

Constantin! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Drăgușin Laurențiu! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumim! Domnul Gheorghe 

Dinu-Nicolae!... Doamna Grigorescu Alina-Cristina! 
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Doamna Alina-Cristina Grigorescu (online): Prezent! 

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

Doamna Iulia-Luminița Halaț (online): Prezent! Prezent! 

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

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț: Prezentă! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Doamna Iacob 

Oana!... Domnul Iordan Florea! 

Domnul Florea Iordan: Prezent! 

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

Georgian! 

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Prezent! 

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

Dorina! 

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu: Prezent! 

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

Cristian! 

Domnul Adrian-Cristian Nicolescu: Prezent! 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Prezent! 

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

Domnul Alev-Burhan Ozata: Prezent! 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Podaru Dan-Niculae!... 

Doamna Popa Daniela! 

Doamna Daniela Popa: Prezentă! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona! 

Doamna Ramona Porumb: Prezentă! 

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

Eugenia! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Prezentă! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Sorete-Arbore Otilia! 
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Doamna Otilia Sorete-Arbore (online): Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Șerban Remus-Cătălin!... 

Domnul Tudose Cristian-Adrian!...Domnul Țîră Daniel! 

Domnul Daniel Țîră: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vicol Ned! 

Domnul Ned Vicol (online): Prezent! 

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

Domnul Dinu-Gheorghe Nicolae: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Iacob Oana!... Vă rog să 

răspundeți prezent dacă sunteți.  

Doamna Oana Iacob: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc….Podaru Dan-

Niculae!... Domnul Tudose Cristian!... Vă reamintesc că potrivit prevederilor Codului administrativ 

plata indemnizației se face în funcție de prezența la apel și la aprobarea ordinii de zi. Dacă vă anunțați 

colegii până la aprobarea ordinii de zi să ajungă în sală să participe, este în regulă… Așadar, având în 

vedere prezența unui număr de 25 de consilieri din numărul total de 27 de consilieri locali în funcție, 

constat îndeplinite prevederile art. 137 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

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

desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare. În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, supun spre aprobare și descărcare, mai 

întâi, procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 25 noiembrie 2021, care v-a fost 

comunicat de la Secretariat prin poștă electronică. Dacă aveți observații sau obiecțiuni pe marginea 

acestuia am să vă rog să vi le exprimați. Dacă nu există, am să vă rog să procedați la exprimarea 

votului pentru descărcarea procesului-verbal al acestei ședințe. Ne referim aici la cea din 25.11.2021. 

Vă mulțumesc. Așteptăm votul dumneavoastră electronic… Domnul Drăgușin, cum votați pentru 

descărcarea procesului-verbal din 25.11.2021?... Domnul Drăgușin? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru!    

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

Cristina? 

Doamna Alina-Cristina Grigorescu (vot online): Pentru! 

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

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru! Mă auziți? Pentru! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Da, v-am auzit! Domnul Vicol 

Ned? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 
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Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc… Mai sunt două voturi 

în sală… Domnul Chirvasă…domnul Tudose… Domnul Tudose este prezent la această ședință. 

Mulțumim… Așadar, cu unanimitate, procesul-verbal din 25.11.2021 a fost aprobat și prin urmare 

descărcat. 

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL 

SECTORULUI 1  DIN DATA DE 25.11.2021 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE 

VOTURI  – din 25 consilieri locali prezenți în momentul votului 

  

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

ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 06.12.2021 care v-a fost 

comunicat de la Secretariat prin poștă electronică, dacă aveți obiecțiuni sau observații pe marginea 

acestuia am să vă rog să vi le exprimați. Dacă nu sunt, am să vă rog să procedați la exprimarea votului 

pentru descărcarea acestuia. Domnul Drăgușin Laurențiu? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru!    

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

Cristina? 

Doamna Alina-Cristina Grigorescu (vot online): Pentru! 

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

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru!  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vicol Ned! 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Încă trei voturi în sală… încă 

unul… Doamna Haliț! Mulțumim! Așadar, cu unanimitate, procesul-verbal al ședinței din 06.12.2021 

a fost aprobat și prin urmare descărcat. 

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL 

SECTORULUI 1 DIN DATA DE 06.12.2021 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE 

VOTURI – 25 consilieri prezenți în momentul votului 

 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Supun atenției dumneavoastră 

aprobarea și descărcarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 

10.12.2021 care v-a fost comunicat de la Secretariat prin poștă electronică. Dacă aveți cu privire la 

acesta obiecțiuni sau observații am să vă rog să vi le exprimați. Dacă nu sunt, am să vă rog să procedați 

la exprimarea votului. Domnul Drăgușin Laurențiu? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru!    

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

Cristina? 
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Doamna Alina-Cristina Grigorescu (vot online): Pentru! 

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

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru!  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vicol Ned! 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Mai sunt trei voturi… 

Mulțumesc!... domnul Iordan…domnul Oianu… nu uitați de noi. V-ați exprimat votul? Așa mă anunță 

tehnicul. Ok! Ok! Bine, vă mulțumesc. Așadar, cu unanimitate, procesul-verbal al ședinței 

extraordinare din 10.12.2021 a fost aprobat și prin urmare descărcat. 

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL 

SECTORULUI 1 DIN DATA DE 10.12.2021 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE 

VOTURI – 25 consilieri prezenți în momentul votului 

 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Președinte, vă predau 

lucrările ședinței. Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc și eu. Dragi colegi, dragă 

audiență, astăzi este 22 decembrie. Se împlinesc 32 de ani de la evenimentele revoluției române. În 

această perioadă în Timișoara, în Sibiu, în București și în alte orașe din țară românii au murit pentru 

libertate. Unii dintre noi am fost în acele momente acolo. Alții dintre noi, precum subsemnatul, aveam 

trei anișori. Alții poate chiar au fost născuți după revoluție. Aș vrea să ne aducem aminte de ei, să 

păstrăm un moment de reculegere și de comemorare acum. 

Consilierii locali se ridică în picioare și păstrează un moment de reculegere. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Și ce moment mai 

fericit ca în momentul nostru de reculegere să auzim copii colindând în holul instituției! Vă mulțumesc 

încă o dată. Avem astăzi, înainte ședință, un număr de cetățeni care doresc să ia cuvântul. O să îi chem 

în ordinea înscrisă aici, să vină să ia cuvântul. Primul cetățean este doamna Mariana Dănăilă, dacă 

este prezentă!... Nu este prezentă! După aceea avem representant ECO-SUD SA… Nu sunt prezenți. 

Urmează doamna Adriana Pascu. Vă rugăm să luați cuvântul la microfon, să puneți și căștile pe urechi 

să ne auzim. Vă rog! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1 – cetățean al Sectorului 1: Bună ziua, doamna 

Primar! Bună ziua, domnilor reprezentanți ai autorității locale! Bună ziua, domnilor consilieri! 

Adriana Pascu este numele meu. Împreună cu vecinul meu Gicu George suntem aici în fața 

dumneavoastră astăzi, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor cartierului 16 Februarie din sectorul 

1. Suntem aici în fața dumneavoastră pentru a ne face auziți de problemele grave cu care se confruntă 

comunitatea noastră. Un număr de zece probleme grave pe care astăzi aș  vrea să  le expun în fața 

dumneavoastră. Probleme ce țin de infrastructură, de apă potabilă, de canalizare, de drumuri, de lipsă 

spații de joacă. Vecinul meu o să vă înmâneze sesizările cu care am venit către dumneavoastră, să 
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ajungă la dumneavoastră. Astăzi suntem aici pentru probleme grave de poluare, de siguranță a 

cetățeanului și de sănătate publică. Așa cum unii dintre dumneavoastră ne cunoașteți și vă mulțumim 

că ne-ați fost alături și alții ne-am dori să ne cunoașteți… Doamna Primar, pe această cale vă rugăm 

să vă îndreptați asupra noastră și am avea câteva întrebări către dumneavoastră. Am vrea să ne 

comunicați ce se întâmplă cu PUZ-ul coordonator al cartierului 16 Februarie. De ce este sistat? De ce 

nu s-a propus spre aprobarea Consiliului Local acest PUZ pentru arii urbane extinse, necesar 

terminării modernizării tuturor străzilor  din cartierul nostru, respectiv cele 15 străzi, care 7 dintre ele 

au fost intrate în proiect și 7 nu? Vă întrebăm pe dumneavoastră de ce cele 7 nu au fost introduse în 

acel proiect. De ce suntem discriminați, cealaltă parte a cartierului? De ce nu ni se răspunde la petiții 

să înțelegem ce se întâmplă? Astăzi ne confruntăm cu o situație foarte gravă, drumurile nu mai sunt 

de siguranță și nu se mai pot folosi, datorită faptului că se tranzitează camioane de 45 de tone. 

Drumurile nu mai sunt practicabile, deși avem restricție de tonaj de 3 tone. În urma sesizărilor depuse 

către Primăria Municipiului București,  avem un răspuns care pe noi ne-a șocat. Și aș vrea să vă întreb, 

doamna Primar, de ce nu mai reprezintă interes pentru autoritatea locală urbanizarea și zona noastră? 

Suntem aici pentru că problema noastră stă și nu se rezolvă de mai bine de 30 de ani. 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1:  …Poftiți?... Mă scuzați… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: V-aș ruga, haideți s-o ascultăm pe 

doamna Pascu cu toate întrebările și după aceea îl rugăm pe domnul Viceprimar și pe doamna Primar 

să răspundă și dacă sunt și alți consilieri care să pună întrebări… Haideți să ne citiți lista, vă rugăm! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Bun!  Am depus către dumneavoastră, la 

dezbaterea Consiliului Local din 2021 o contestație prin care voiam să ne introduceți și celelalte străzi. 

Nu am primit răspuns. Toate solicitările și petițiile nu au  răspuns legal către dumneavoastră și aș vrea 

să vă răsfrângeți       asupra problemelor noastre cu care ne confruntăm. Problema de siguranță 

națională este acest Pod Săbăreni care este cale de acces în cartier și care în  fiecare zi se deteriorează 

și pune în pericol circulația pietonilor și a autovehiculelor. Totodată, sunt aici cu o scrisoare a copiilor 

cartierului nostru care au nevoie de probleme și au nevoie să fie auziți, măcar în prag de sărbători 

poate ne aplecăm și auzim problemele copiilor: lipsă loc… de spațiu de joacă pentru copii, care nu au 

avut niciodată. Sunt condamnați la bullying mergând la școală înnoroiți și umiliți. Am cerut către 

dumneavoastră sprijinul Poliției Locale referitor la problemele ce țin de ordin de drumuri. Poliția 

Locală tot timpul ne spune că nu au personal. Am cerut realizarea instalației de iluminat public. Aceste 

drumuri neiluminate și ce tranzitează calea de acees din cartier. Ne-ați dat într-un răspuns, doamna 

Primar, că ați trimis către Poliția Locală că veți amplasa un sistem de supraveghere video pe aria 

cartierului, ceea ce nu s-a întâmplat nici asta. Problema cea mai gravă este cea a gunoiului. V-am 

expus câteva poze. În cartierul nostru, pe strada Lamâiului și în zona străzilor Câmpul cu Maci, 

Chitila-Triaj s-au format depozite de gunoaie, aduse de diverse persoane, chiar și noaptea, și suntem 

sufocați de munți de gunoaie, materiale de construcții și alte probleme care țin de mediu și de 

siguranță. V-aș ruga să țineți cont că am venit în fața dumneavoastră cu lucruri care nu mai necesită 

niciun fel de toleranță și accept din partea noastră ca cetățeni. Sunt lucruri care țin de siguranță și de 

sănătate publică. Apa potabilă, conform analizelor efectuate de noi, este plină de bacterii și de 
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materiale reziduale, dejecții, datorită faptului că autoritatea nu face nimic de peste 30 de ani. Lipsa 

transportului public, care și ea ține de acest pod care… Având în vedere că dumneavoastră sunteți 

reprezentanții noștri, nu este corect să ne dați răspunsuri identice că este podul altcuiva. Suntem în 

administrația sectorului 1. Dumneavoastră trebuie să găsiți soluții urgente în a rezolva această 

problemă de siguranță. Noi vă mulțumim că dumneavoastră, cei care ne cunoașteți, ne-ați fost alături. 

Mulțumim, doamna Primar, că poate ajungeți  și vă somez public, și în zona noastră, nu numai în 

partea cealaltă a cartierului unde fosta administrație a deschis un proiect, dumneavoastră ați venit… 

și acel proiect, vă întrebăm, de ce s-au asfaltat niște străzi fără terasament, având în vedere că gazelle 

naturale nu au ajuns. Cumva, suntem într-o zonă în care la un kilometru există stație de gaz. De ce nu 

avem utilități? V-aș ruga acest spațiu de joacă pentru copii să existe. Este inuman ca copiii să se joace 

în noroi. V-aș ruga să deschideți pagina grupului cartierului nostru ”Grupul cetățenilor cartierul 16 

Februarie”. V-aș invita să veniți să vedeți cu câte lucruri ne confruntăm. Eu am venit cu câteva în fața 

dumneavoastră să găsiți soluții urgente și necesită rezolvare urgentă și am vrea ca dumneavoastră să 

faceți un for comun să găsiți soluții și să nu mai primim răspunsuri umilitoare, cu aceleași lucruri de 

amânare, lucruri care nu mai pot fi amânate. Siguranța și sănătatea publică nu cred că este de neinteres 

pentru o administrare. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Așa este. Mulțumim frumos. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: O să o rog pe doamna Primar, domnul 

Viceprimar, dacă au răspuns la întrebările doamnei Pascu. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Doamna Pascu, e un lucru bun 

că comunicați aici. O să vă dăm niște răspunsuri, niște explicații care sigur nu vor fi suficiente. 

Acțiunea noastră este ce contează. Care sunt primele străzi care s-au asfaltat în acest cartier? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Așa cum v-am scris s-au asfaltat străzile… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Știu, știu care sunt… 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Cele neasfaltate sunt calea de acces a cartierului 

care, culmea, ar trebui să fie prima introdusă în proiect… Chitila Triaj, străzile Câmpul cu Maci… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Da, doamna Pascu, știu… ce 

vă întreb este când s-au asfaltat pentru prima dată străzi în acest cartier? Anul acesta… 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Anul acesta sau… proiectul  a fost început…am 

stat 4 ani în noroi. Acum s-au finalizat, dar… nu sunt finalizate, n-au trotuare. Nu este un proiect cu 

care putem să ne lăudăm, doamna Primar, cu el. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Este… doamna Pascu, de 30 

de ani nu s-a asfaltat, acum am reușit foarte greu să asfaltăm, da? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Păi v-aș ruga să asfaltăm toate străzile. 
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Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Da…da. Este prevăzut așa. Și 

asta se va întâmpla. Și v-am spus: toate străzile vor fi asfaltate în acest mandat, da? Mi-am luat un 

angajament și asta se va întâmpla. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar, vă mulțumim, dar înainte de 

toate vă rog să țineți cont că avem nevoie de o soluție provizorie. Noi nu mai putem să folosim străzile. 

Iar dumneavoastră trebuie să fiți deschisă să găsiți o soluție provizorie, pentru că suntem un… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Vreți să fiți relocați sau…? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu, vrem să ne puneți ceva pe drumuri… 

piatră… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Asta s-a făcut mereu și asta se 

face mereu… 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu s-a făcut, doamna Primar! Nu, nu s-a făcut! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Doamna Pascu, acum un 

proiect de asfaltare este un lucru care necesită timp. A fost o provocare foarte mare faptul că am reușit 

anul acesta să le facem. A fost dificil. Vom continua, e prevăzut să facem, v-am spus, și anul viitor și 

toți anii care vor veni, vom asfalta toate străzile din cartier. Toate am spus, da? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar, am înțeles, dar înțelegeți că 

este o situație și nu cred că nu se găsesc niște fonduri pentru o piatră concasată…  

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu e problema de fonduri… 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: …ca să putem circula…  să putem circula, pur 

și simplu. Nu mai putem să ieșim din case. Pe dumneavoastră vă rugăm să veniți la fața locului să 

vedeți ce se întâmplă. Ba mai mult, ați autorizat un garaj de utililaje de mare tonaj care tranzitează 

zilnic camioane de 45 de tone, pe o stradă cu restricție de 3 tone. Cum să facem, doamna Primar? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: A fost… Nu știam de 

problema asta. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Păi, vă rog să ne dați dumneavoastră… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: A fost un garaj autorizat de 

direcția de aici? O să verific. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rog frumos, doamna Primar! Să ne spuneți 

dacă ați autorizat acest… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Doamna Pascu, eu nu știu tot 

ce se autorizează. Bineînțeles, o să verific. Dar dacă a fost autorizat… 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rog frumos… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: …înseamnă că avea dreptul 

să fie autorizat e dificil să nu-i acordăm acest drept. 
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Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Ba da, doamna Primar, sigur că da… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: O să verific exact care este 

situația, dar, încă o dată, faptul că e o activitate economică în cartier nu e un lucru rău, în principiu. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Am înțeles problema cu 

străzile, nu? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă mulțumim și noi suntem deschiși către așa 

ceva, dar să avem și drumuri să permită 45 de tone. Adică noi nu suntem împotriva circulației și a 

dezvoltării zonei. Important este că acea stradă cu 3 tone restricții din 2007, nu ține 45 de tone, 10 

camioane zilnic, cărând tonaj. De aceea trebuie să faceți o soluție, probabil să fiți și alături de 

dezvoltatori. Dacă vă doriți... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Doamna Pascu, o să facem 

ceea ce trebuie. E bine că ați menționat acest lucru și verificăm situația. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rog frumos... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Vreau să vă spun cu camerele 

video. Chiar a fost un angajament din partea mea. M-am dus în cartier, mă duc în mod frecvent în 

acest cartier... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: ... dar nu veniți în partea noastră. Decât într-o 

zonă. Nu știu de ce. Sunt și eu curioasă. Vă invit să veniți și în cealaltă parte. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: O să mă duc în tot cartierul, 

ca să fiu sigură că am acoperit și partea dumneavoastră din cartier... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rog... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Atunci, în momentul în care 

am spus într-adevăr că trebuie niște camere video și că trebuie să monitorizăm cartierul tot din punctul 

de vedere al securității, cât și din punctul de vedere al mediului, atunci a fost tăiat bugetul aici și nu 

s-a votat rectificarea bugetară din septembrie, da? 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Dragi colegi, haideți să facem liniște și putem să răspundem 

după aceea... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Vedeți, oamenii care acum fac 

scandal sunt cei din cauza cărora…Vedeți că nu mă lasă... nu mă mai lasă să vorbesc, da? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar... doamna Primar... domnilor 

consilieri... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Exact asta s-a întâmplat... 

exact acest lucru s-a întâmplat... 
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Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar... dați-mi voie, doamna 

Primar... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Doamna Pascu, acum  vă rog 

și pe dumneavoastră să ascultați. O să las pe domnul Viceprimar să vă dea răspunsurile pe care le-ați 

solicitat, dar vă spun ceva... 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: ...nu, sunt fără terasament... sunt pe 

pământ... 

 Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare  

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Asta e! Ați înțeles? Ați asfaltat niște străzi ... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul Președinte, cineva 

vorbește fără să aibă cuvântul... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Domnul Oianu... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul Oianu care a început 

cu scandalul lui obișnuit. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Domnul Oianu nu a început cu scandalul. Domnul Oianu a pus 

o întrebare. Dar putem să așteptăm rândul... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Și jignirile... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: ... putem să așteptăm rândul și să vorbim cu 

toții la microfon ca să se și  audă... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Adică nu vrea să recunoască 

problema. Adică ei, consilierii locali, au fost informați foarte clar că în momentul în care nu votează 

rectificarea bugetară din septembrie, la sfârșitul lunii august, vor fi create niște probleme. Acum 

trebuie să-și asume acest lucru, dar au fost create o multitudine de probleme și le-am spus atunci. La 

Poliția Locală, la ADP nu s-au putut face lucrurile care s-au promis. Toate direcțiile din primărie au 

fost afectate din cauza faptului că n-au votat această rectificare bugetară. Noi am pus-o de 11 ori la 

vot, doamna Pascu, da? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Dar, doama Primar, țineți cont că toate aceste 

lupte nu duc decât la deteriorarea copiilor noștri, viitorului... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Așa este... așa este......  

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: ...trăim într-o zonă de inuman în sectorul 1. 

Face rușine acestui sector, doamnă! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Așa este...   

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar, nu se mai poate, sunt lucruri 

pe care nu le mai tolerăm și vă rog să găsiți soluții urgente, cu rezolvări concrete. 
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Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Așa este... Sunt de acord. 

Vreau să vă mai menționez încă un aspect. Sunt 4 persoane de la DGASPC care sunt dedicate 100%... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Doamna Pascu, lăsați-mă să... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rog să mă scuzați! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Ok...sunt 4 persoane de la 

DGASPC care sunt dedicate 100%, adică ăsta este job-ul lor, să aducă copii din acest cartier la școală 

și să-i aducă înapoi. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar, nu se întâmplă acest lucru. 

Programul persoanelor de la DGAS se termină la ora 13.00. Copiii nu ies toți la ora 13.00. Acele 2 

microbuze pe care le-am avut de capacitate mai mare, acum avem unul mare și unul mic, nu acoperă 

numărul copiilor. Este o ceartă continuă, o discriminare, iar copiii vin tot pe jos, tot în noroi, tot în 

întuneric de la școală. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Dar... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rog să găsiți soluții. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: O să găsim, v-am spus, chiar 

am cerut să avem o contribuție din partea unor adulți din cartier care ar putea fi... care ar putea să se 

ducă cu acești copii să-i ajute. Sunt persoane de la DGASPC care se ocupă de ei. Nu e o discriminare, 

e bine să ne ocupăm de acest cartier, dar să știți că este singurul cartier pentru care facem acest lucru, 

să luăm copiii de acasă și să-i ducem înapoi, asta cu personalul de la DGASPC, înțelegeți? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Doamnă, dar nu este vina noastră. Este din  

cauza transportului... E din cauza neimplicării autorităților de mai bine de atâția ani să nu repare un 

pod dezafectat... care a oprit transportul. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Încă o dată, noi vrem să vă 

asigurăm tot sprijinul... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rugăm... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: ... dar să știți un lucru. Sunt 

mai mult de 50.000 de copii care vin la școală în sectorul 1, da? Suntem sectorul din București cu cei 

mai mulți elevi care vin la școală. Și când spun 50.000 nici nu contabilizez pe cei care vin la grădiniță. 

Singurii copii care sunt luați de acasă și aduși la școală sunt din acest cartier. Eu am spus încă o dată 

că vom face totul posibil ca acest cartier să fie la aceleași norme și foarte repede evoluăm... Dar nu 

puteți să spuneți... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar, dar noi nu cerem asta. Cerem 

transport în comun... repararea podului... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Ce? 
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Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Noi cerem transport în comun. Noi cerem 

repararea podului. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Așa este. Dar este STB.  

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu suntem favorizați. Ne considerăm 

defavorizați, doamna Primar… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Și tot am insistat la STB să 

obținem asta. O să rezolvăm și problema asta. Domnul Viceprimar o să vă răspundă la câteva întrebări. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă mulțumim. Vă mulțumim! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Păiuși! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Mulțumesc. Pe scurt, legat de Podul 

Săbăreni, am adus informarea și în fața Consiliului Local. Am avut cinci ședințe. Două ședințe le-am 

avut în prezența Avocatului Poporului,   chiar   aici  în Primăria Sectorului 1, după care trei ședințe 

le-am avut la Ministerul Transporturilor. Există și un proces-verbal al acestor ședințe... mai multe 

procese-verbale, dar și o rezoluție a Avocatului Poporului, a instituției Avocatul Poporului în care 

spune foarte clar: nu noi avem voie să demolăm acest pod. Podul trebuie demolat efectiv, pentru că 

structura de rezistență este afectată, nu poate fi reparat. Podul este al CFR-ului. Nu putem să-l preluăm 

noi. Am încercat să facem acest lucru împreună cu Sectorul 6 și cu Primăria Municipiului București. 

La început primăria prin reprezentant Primăria Municipiului București a comunicat că va demola ea, 

va demola Primăria acest pod, dar nu se poate. Nu are voie. Deci, procedura este următoarea și închid 

acest subiect. CFR are obligația de a dărâma, de a demola podul, de a-l dezafecta, trebuie, mă rog, 

luat element cu element și apoi noi, împreună cu sectorul 6 și împreună cu, evident, cu Primăria 

Municipiului București, vom construi noi un nou pod pe același amplasament. Am insistat de câteva 

ori să vedem care este situația, din păcate schimbările la nivelul Guvernului au oprit cumva aceste 

lucrări. Deci ne preocupă acest fapt. Cum o să am noutăți o să le aduc în fața Consiliului Local, dar 

în acest moment vă pot confirma ceea ce v-am spus. Deci nu ne putem atinge noi de acest pod. Nu 

avem voie efectiv. Legat de celelalte probleme, cred că doamna Pascu știe foarte bine că s-au asfaltat 

o serie de drumuri, de străzi de pământ, cum este Poiana Ursului, Fiordului, Buclei, Mamaia, Drumul 

Gării. Proiectele sunt foarte corect întocmite și duse la îndeplinire. Nu știu... n-am înțeles unde sunt 

problemele cu aceste străzi. Iar celelelate, evident, sunt în programul care se va derula pe următorii 

ani și într-adevăr toate străzile de acolo vor fi asfaltate. Asta e ce vă pot confirma. Dacă mai sunt alte 

aspecte de lămurit vă stau la dispoziție... Legat de acel garaj vă confirm aici, în fața Consiliului Local, 

că Primăria Sectorului 1 nu a emis niciun fel de autorizație de construire pentru un garaj care 

presupune tranzitarea cu camioane cu o greutate mai mare de 3 tone. Nu există o asemenea autorizație 

emisă de Primăria Sectorului 1. Dacă îmi dați... și o să verific aici în sesizare dacă am  această adresă. 

O să verificăm prin Poliția Locală aspectul relatat de dumneavoastră, doamna Pascu. Legat de acest 

garaj, nu știu dacă ați auzit ce v-am confirmat. Primăria Sectorului 1 nu a emis o autorizație de 

consturire cu privire la un garaj care să aibă mașini mai mari de 3 tone. Nu am emis așa ceva în acest 

an. Mulțumesc. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Dragi colegi, dacă 

doamna Pascu  a terminat, să ascultăm și pe doamna director Isar de la Tonitza și pe doamna Raluca 

Tăutu dacă a venit. Și o rugăminte... o rugăminte. Știu că o vrem să răspundem. Haideți să o 

ascultăm... 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Bun, dacă aveți întrebări către doamna 

Pascu, atunci o să luăm cuvântul consilierilor. Ideea era că sunt sigur că o s-o dăm în discuții după 

aceea și o să dureze și să nu ținem persoanele care au venit aici. Bun! Avem o ordine înscrisă aici. 

Doamna Popa, doriți să-i puneți întrebări doamnei Pascu? Vă rog! 

Doamna Daniela Popa: Bună ziua, Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1! Sunt Daniela 

Popa, consilier local din partea grupului PSD Sector 1. Știm și am tot fost și la dumneavoastră în 

cartier și vecinii dumneavoastră de cartier au tot venit în mandatul trecut în audiențe. Tare mult ne-a 

impresionat pe noi ultima pagină din acest material cu scrisoarea copiilor din cartierul 16 Februarie 

și o să încercăm ca până la sfârșitul anului sau cel târziu în luna ianuarie să venim la dânșii. După 

cum știți, doamna Pascu, primele șapte străzi enumerate aici de dumneavoastră sunt începute și 

semnate inclusiv de subsemnata, deci noi le-am început. Doamna Primar și domnul Viceprimar doar 

își iau laurii acum. Îmi pare rău că nu și specifică asta. Întotdeauna trebuie să recunoști și proiectele 

bune care s-au făcut și să le continui. În fine, nu asta era ideea, dar pot să vă spun, doamna Pascu, că 

nici în rectificările bugetare și nici în proiectul de buget de anul viitor nu cred că va mai fi cuprinsă o 

asfaltare de stradă pentru că până acum nu au făcut nicio achiziție. Într-adevăr procedura de achiziție 

a constructorilor, de execuție propriu-zisă a străzilor, de asfaltare este greoaie. La noi a durat în 

mandatul trecut vreo doi ani de zile. Uite că am reușit s-o terminăm, dar actuala administrație a blocat, 

așa cum ați spus și dumneavoastră acel PUZ. Noi o să ne zbatem în continuare să introducem și 

celelalte străzi de asfaltat în programul anual al achizițiilor publice și în planul anual al investițiilor. 

Asta putem să facem în calitate de consilieri locali și să ne vedem cât de curând. Mulțumim că ați 

venit aici și că ați prezentat aceste proiecte. Mulțumim mult de tot. Vom fi întotdeauna alături de 

dumneavoastră. Mulțumim! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Gheorghe! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, sărut mâna! Știți că noi am mai vorbit pe Facebook. Mi-ați 

spus problemele și am adresat de fiecare dată când am putut și în Consiliu situația... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Da...și vă mulțumim foarte mult pentru că ne 

sunteți alături și ne-ați deschis să fim auziți... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Acum să sperăm că vor fi și rezolvate de primărie. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Noi acum nu mai tolerăm discuțiile sau 

amânările. Noi vrem rezolvări. Sunt prea acute ca să mai poată fi amânate. Și cred că și doamna Primar 

poate să ia în considerare și dumneavoastră că sunt prea acute. 
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da. Eu voiam să vă explic situația bugetului. Un buget se 

formează la început de an. În momentul în care îl formezi, iei în considerare atât cheltuielile de zi cu 

zi, de funcționare, cât și investițiile pe care le poți prevedea că le vei efectua în acel an. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Da! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Bun. Cred că asfaltarea străzilor din cartierul dumneavoastră era 

atât o investiție care putea fi prevăzută pentru că proiectul fusese demarat... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Am cerut contestație pe buget și n-am primit 

răspuns. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Corect. Nu, dar trebuiau deja puse în buget. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Exact. Asta am întrebat și eu. De ce doar 7 din 

15?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Dacă doamna Primar nu a făcut bugetul corect în luna martie sau 

aprilie, nu este vina Consiliului Local. Dacă vine în septembrie și spune ”Vreau rectificare că am 

greșit bugetul”, nici o problemă. Dar explică cum l-ai greșit. Hai să punem totul în ordine!  Dacă 

dumneaei vine și doar pune două rânduri de buget sau linii de buget în ordine și încă 20 rămân tot 

greșit construite, ce putem face? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Rămânem doar noi care suferim, cetățenii. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Exact. Populația suferă pe ambițiile nu știu dacă sunt doar ale 

doamnei Primar sau ale aparatului primarului, dar populația suferă. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Noi nu ne dorim aceste lucruri. Dorim să fiți 

alături de noi ca comunitate. Cred că ăsta este și obiectivul acestei autorității... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamnă, și noi avem un primar care și astăzi, în loc să-și asume 

o greșeală,  până la urmă este omenește să greșești, încă trăiește în filmul în care trebuie să paseze 

vina. Pot să vă zic că din bugetul de investiții creat de doamna Primar, a cheltuit doar 35%. Deci 65% 

din banii aceia sunt neatinși în primărie. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Deci se pot face... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: S-ar fi putut face dacă era făcut la început. Doamna Primar, mai 

am o întrebare. Dacă este adevărat că s-a turnat asfalt fără să existe fundație, ce facem? Ne batem joc 

de banii cetățenilor? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Și de ce nu avem gaze naturale dacă tot s-au 

făcut niște proiecte de modernizare? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, desigur. Adică am asfaltat, înainte de canalizare. Da... da... 

doamna Primar se vede acum că este ocupată. Când vorbește un consilier local, dumneaei stă și 

povestește. Păi mai bine... se poate să comandăm și două cafele, vă rog? Două cafele pentru doamna 

Primar și pentru doamna Secretar General! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Gheorghe, haideți că s-a 

întors doamna Primar! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Păi să respectăm puțin aici...  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Viceprimar ar dori să vă 

răspundă la întrebare. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, era către doamna Primar. Acum, domnul Viceprimar, îmi rău 

că v-a pus la înaintare. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu, dați-mi voie! Nu, numai puțin! 

Doamna Pascu, aici ați venit în Consiliul Local și ați comunicat Consiliului Local că străzile la care 

am făcut referire au doar asfalt, fără structură de rezistență, fără nimic. Adică nu se respectă proiectul 

respectiv. Despre ce stradă vorbiți care nu respectă proiectul de... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Eu nu știu, din ce ni s-a spus... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Din ce vi spune dumneavoastră... de 

către cine vi s-a spus? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: De către autoritatea locală...am întrebat... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Adică autoritatea locală v-a confirmat 

că pe strada respectivă este doar turnat... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: V-am întrebat și pe dumneavoastră... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamnă, ascultați-mă un pic! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rog! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dumneavoastră aici veniți în fața 

Consiliului Local și ne comunicați că autoritatea locală v-a comunicat că s-a pus asfalt peste pământ 

fără să se respecte autorizația de construire, da? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu știm asta. Vă întrebăm pe dumneavoastră! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Păi cum puteți să mă întrebați pe mine 

care am emis autorizația de  construire conform legii, iar proiectantul, și am verificat fiecare lucru în 

parte, proiectantul a respectat prevederile legale din autorizație. Dumneavoastră veniți să ne spuneți... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Bun, haideți, vă rog să... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Am venit să vă pun niște întrebări, domnule 

Viceprimar... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Aveți dumneavoastră o informație de la 

Primărie, nu? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Permiteți-mi să... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Am venit să vă punem niște întrebări.  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim, doamna Pascu!  

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Noi nu avem acces la informații și  nu ni s-au 

dat răspunsuri... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu aveți acces la informații, dar susțineți 

că o stradă nu este realizată conform proiectului... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Păiuși...Domnul 

Păiuși, vă rog frumos! O paranteză aici... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu... nu... eu doar am întrebat, domnule 

Viceprimar... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Pascu a spus foarte clar. 

Dânșii au pus niște întrebări către autoritate și doresc răspunsuri, ceea ce este normal. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1:...noi nu cunoaștem. N-am primit informații 

clare. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și atunci susțineți în fața Consiliului că 

străzile nu sunt conform proiectului... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu susțin... vă întrebăm. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Gheorghe, vă rog frumos! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ne întrebați... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: O rugăminte! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu susținem, vă întrebăm. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Pascu, vă rugăm frumos! 

Domnul Gheorghe a pus o întrebare doamnei Primar. Doamna Primar domnului Viceprimar i-a dat 

mai departe. Întrebarea era simplă: pe acea stradă există sau nu fundație sub asfalt? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Cum să nu existe? ... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu era...   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Nu era nevoie să o 

întrebați pe doamna Pascu. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Toate străzile sunt realizate conform 

proiectului și autorizației de construire. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Dar strada  Chitila Triaj care e cale de acces, 

care trebuia făcută prima, de ce nu s-a făcut nimic? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Vi s-a comunicat de către doamna 

Primar că toate străzile vor fi asfaltate. Este proiectul... așa cum a fost făcut proiectul și așa cum s-au 

emis autorizațiile au fost duse la îndeplinire. 
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Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Așteptăm atunci, dacă este așa cum spuneți 

dumneavoastră. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Fiecare stradă din cartierul 

dumneavoastră și toate străzile vor fi asfalltate așa cum există în proiectul elaborat. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Care ar fi termenul, domnule Viceprimar? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Vi s-a comunicat că în acest mandat. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Doamna... doamna... v-am 

spus și eu personal. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Un termen...dați-ne un termen, doamna Primar! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Bun! Dacă nu mă lăsați să 

vorbesc, nu mai vorbesc! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu, vă rog! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu mai întrerupeți? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu, vă rog! Vă ascult! ... Vă ascult, doamnă!  

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Bun! V-am spus personal, 

repet și aici. Am spus: în acest mandat toate străzile din acest cartier, toate străzile de pământ din 

sectorul 1, nu numai în cartierul dumneavoastră și în alte cartiere, toate străzile de pământ din sectorul 

1 vor fi asfaltate. Unele au probleme juridice foarte mari. Evident va trebui să rezolvăm aceste 

probleme juridice. O parte din stradă nici nu ne aparține. Aparține unor privați. Va fi greu să rezolvăm 

problema asta. Strada de care vorbiți dumneavoastră, care din spusele dumneavoastră, nu știu dacă 

sunteți inginer sau...Ok...ar trebui să fie prima... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Eu v-am întrebat, doamnă...N-o luați în nume 

de rău. Eu am venit să pun întrebări. Nu cunosc toate astea... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Da, dar fără să ne acuzați 

atunci. Că nu știm ce facem. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu vă acuz de nimic, doamna Primar, nu sunt 

aici să acuz pe nimeni, doar am pus întrebări. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Bun! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Am venit cu întrebări către dumneavoastră. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Sigur! Foarte bine! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: ... că nu am primit răspunsuri la petiții... de 

aceea vă spun. Noi suntem aici doar să punem întrebări. Nu cunoaștem situația că n-am primit 

informări. Nu suntem să acuzăm pe nimeni. Nici pe dumneavoastră. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Doamnă, atunci v-am răspuns. 
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Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Mulțumesc! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1:Toate străzile vor fi asfaltate... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Ne dați și nouă un termen... când rezolvăm 

situația... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Dar v-am spus! În acest 

mandat. Mai clar n-am ce să vă spun! În acest mandat. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Dar o soluție provizorie...provizorie, doamna 

Primar, există? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Ce spuneți? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: O soluție provizorie din partea dumneavoastră? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1:  O să facem cum am făcut 

până acum. O să punem un material care vă va permite să circulați acolo până se asfalteză. Bineînțeles! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rog! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1:Așa am făcut și așa o să facem. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rog! Mulțumesc! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Voiam doar, vorbind doamna consilier, avem 

aici desenele copiilor. Sunt puse și pe grupul cetățenilor cartierului nostru 16 Februarie, pentru că și 

copiii trebuie auziți, cu ce situație umilitoare se confruntă. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Mulțumim! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Și domnul Oianu! Rămâneți la 

microfon, vă rog! Domnul Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumesc!  Mulțumesc! Doamna Pascu, în primul rând vreau să ne 

cerem noi scuze pentru tonul doamnei Primar cu care vi se adresează. Noi aici suntem  să servim 

cetățenii, inclusiv doamna Primar. Ne cerem scuze dacă a sunat puțin inchizitoriu. Doamna Primar 

așa vorbește cu toată lumea. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu suntem aici pentru asta. Suntem în prag de 

sărbători și am vrea să găsim înțelegere și... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: În primul rând asta. Eu am aici două întrebări pe care vi le sugerez 

să i le puneți doamnei Primar, pentru că cu mine nu vorbește și atunci vă spun dumneavoastră ce ar 

trebui s-o întrebați. Ar trebui să nu plecați de aici fără să obțineți un termen astăzi, înțelegeți? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Da, asta am cerut doamnei Primar. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: O dată, un termen. Și a doua, o soluție pentru autobuzele pentru 

copii. Astăzi. Trebuie să obțineți astăzi. 
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Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Am cerut, da. Am cerut doamnei Primar. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Cu termene, cu clarificări, nu cu promisiuni.  

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu mai amânăm... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Pentru că vă spun ceva din experiența noastră personală cu acest 

aparat al  Primarului, de un an de zile promite chestii. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Noi am cerut expres și în sesizarea care este în 

fața dumneavoastră... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Vă rog frumos! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1:... soluții... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar, dați-ne un termen! Nu ne-ați 

răspuns la termen, vă rog frumos! În numele cetățenilor... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Aveți nevoie de un termen și de o soluție cu termen exact pentru 

autobuzele copiilor care trebuie transportați cu totul, mai ales că acum a venit iarna și nu se poate să 

ne batem în autobuze cine se urcă și cine nu se urcă. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Exact. Și cine... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: ... cei mai puternici se urcă, bineînțeles, și copiii mai rămân pe stradă. 

Deci astea sunt lucruri urgente. Trebuie să stați aici să obțineți un termen. Și noi solicităm pe această 

cale, consilierii, la doamna Primar, dacă nu o deranjează această întrebare și această dorință a noastră 

e să găsească o soluție, să vă dea un termen. Să vă promită că până la sfârșitul anului, până în ianuarie, 

până nu știu ce, repede, că vine iarna,  măcar problemele acestea urgente trebuie rezolvate. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Da... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumesc. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Da, v-am rugat, doamna Primar, suntem... 

așteptăm... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: N-are timp, e ocupată, vă dați seama. Uitați-vă și dumneavoastră, 

are altceva de vorbit, vă dați seama. Nu este despre asta vorba. Deci, în primul rând, sigur că sunt 

multe probleme în sector și auzim scuze de la... din februarie, din ianuarie, februarie încoace auzim 

scuze, legat de majoritatea lucrurilor care se întâmplă în sector sau care nu se întâmplă în sector. Sigur 

că sunt multe probleme, dar ce să vezi? Unele lucruri sunt prioritare. Măcar pentru copii ar trebui 

făcut ceva. Și aici vă dați seama că problema școlilor e foarte mare în sectorul 1 și nu s-a întâmplat 

nimic în ultimul an. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți, domnul Oianu, haideți să 

stopăm bullying-ul. Știți că copiii se confruntă cu asta la școală. Noroiți până sus, în praf, umiliți, 

pentru o chestie care nu cred că nu există o soluție, măcar provizorie. 
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Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bineînțeles! Și dacă o rugați pe doamna Primar, are chiar câteva 

mașini pe care le-a luat pe persoană aici la Primărie, în sensul că a semnat pentru ele. Vi le-ar putea 

da pe acelea, că nu poate să meargă cu toate odată. Știți cum e, are câteva mașini luate... semnate pe 

doamna...adică are două mașini cel puțin luate cu semnătura dânsei din care nu poate să le folosească 

pe amândouă în același timp. Poate să vă dea acolo una cu un șofer, poate chiar  pe cel care folosește 

mașina, că probabil e cineva de aici din Primărie, să vă ajute cu copiii acolo. Să ducă cinci copii, cei 

care au rămas ultimii să-i ducă acasă seara. Adică, rugați-o frumos pe doamna Primar să vă dea o 

soluție, că are putere executivă aici și  toate pârghiile necesare pentru a rezolva această problemă 

acum. Nu mâine, nu poimâine, înainte de Crăciun. Știți cum e! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Da, am vrea măcar așa cum cer copiii, o minune 

de la Moș Crăciun sau de la dumneavoastră... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Sigur, dar vedeți dumneavoastră că n-ar trebui să fim în situația de 

minuni.  

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1:...măcar să fim demni în fața copiilor și a noastră 

ca cetățeni pentru că nu e confortabil să te dai jos cu ghetele murdare. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumesc pentru înțelegere și pentru că m-ați ascultat. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Mulțumesc și eu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul  Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Primar, am rugămintea, dacă se poate... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul consilier, în 

momentul în care se spun jigniri și... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu, nu... nu. Cu mine... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: ... eu plec din sală și atunci 

aștept scuze de la domnul Oianu pentru prostiile pe care le spune și minciunile, ca să rămân aici. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Primar... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1:... pentru că eu nu sunt aici ca 

să primesc toate calomniile domnului Oianu...sau le primesc sau plec pentru că... Domnul Tudose... 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Primar... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Bun, haideți, vă rog! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Știu că nu prea aveți studii și 

că nu prea înțelegeți ce spun, dar vă rog mult să înțelegeți despre ce vorbesc... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Primar... Doamna Primar, cu mine... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, sunteți aici în fața 

cetățenilor  și a consilierilor și... 
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Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1 părăsește sala de ședință 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bun! Deci, stimați colegi, în sfidarea pe care o arată doamna 

Primar... 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Dacă țipăm oricum nu ne auzim cu 

toții și nu se înregistrează ceea ce spuneți. Domnul Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Am rugămintea să mi se răspundă punctual la câteva probleme 

care o interesează foarte clar și pe doamna Pascu. În sfidarea  pe care m-am obișnuit c-o afișează 

doamna Primar de câte ori ridic o problemă, îl întreb pe domnul Viceprimar: spuneți-mi, puteți 

convoca acum, în sala de ședință, pe cineva de la Cadastru? Am primit o informație și această 

informație îmi spune că podul de la Săbăreni despre care este vorba a fost dat de către CFR și nu am 

făcut noi recepția. Acest lucru ar trebui ca Direcția Cadastru să-l confirme sau să-l infirme. Informația 

poate fi corectă sau nu. Pe de altă parte, ținând cont că am ascultat ce ați spus... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Domnule consilier, lăsați-mă să vă 

răspund punctual. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Vă rog! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ați fost atent la ceea ce v-am comunicat 

aici? V-am spus de acele ședințe? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: V-am spus că ele au fost coordonate de 

către Instituția Avocatului Poporului? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Am spus că există procese-verbale și pe 

care vă rog să le solicitați, cu privire la aceste ședințe, Instituția Avocatului Poporului. Vă dau și date 

și tot... Nu pot eu să vi le dau. Vi le dă instituția, la cererea dumneavoastră în calitate de consilier... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bineînțeles! Da! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Se spune foarte clar că acest pod nu este 

în administrarea sectorului 1. Nu ne atingem de el și el trebuie desființat, demolat, cum considerați 

dumneavoastră de către Căile Ferate Române? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: De acord! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ce vreți mai mult de atât? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule Viceprimar, din mandatul trecut, și aveți cunoștință 

foarte bine despre acest fapt, s-au făcut demersuri către CFR ca acest pod să ajungă la sectorul 1 să 

facă CFR-ul ceea ce este în incapacitate de a rezolva de ani de zile. 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Domnule consilier, sunteți atent la ce 

vă spun? Înțelegeți ce vă spun? Există o rezoluție, un proces-verbal al Instituției Avocatului Poporului, 

urmare a unor ședințe pe care le-am avut împreună cu toate aceste instituții. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule Viceprimar, eu v-am ascultat... Bun. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ce doriți să vă spun mai mult de atât? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bun! Ce doresc? Este foarte simplu. Vreau să știu dacă există în 

Primăria Sectorului 1 o hârtie, o notificare, o formă prin care CFR-ul și-a arătat disponibilitatea să ne 

cedeze acest pod. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: CFR-ul și-a arătat disponibilitatea și a 

spus să facem noi tot ce putem, doar că urmare acestei rezoluții singura autoritate care poate desființa, 

demola acest pod, pentru că nu se poate repara, avem, cum să vă spun, documentații tehnice care 

certifică acest lucru că nu se poate repara... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Corect!...Corect! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: ... este doar CFR. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bun! Și atunci tot ceea ce a spus doamna Primar doamnei Pascu 

anterior... Stimați colegi,  vă rog frumos, haideți să ne ascultăm unii pe alții, da? Tot ce a spus doamna 

Primar doamnei Pascu este practic o rostogolire în cerc... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  Nu știu ce interpretați dumneavoastră 

ce a spus doamna Primar către doamna Pascu... eu sunt aici...v-am răspuns. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Eu repet ceea ce spuneți dumneavoastră... dumneavoastră 

recunoașteți... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Domnule consilier, vreți să repet a treia 

oară ce am spus? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnul Păiuși, am o rugăminte. Eu vă ascult în liniște. Am 

rugămintea atunci când vorbesc să faceți același lucru. Deci mi-ați confirmat că a existat 

disponibilitatea din partea CFR-ului să transmită acest pod către noi. Într-adevăr am înțeles acea 

decizie a Avocatului Poporului. Ne aflăm într-un cerc vicios în care CFR-ul vrea să ni-l dea nouă, să 

ne ocupăm noi de demolare... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu poate să ni-l dea! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: ...noi nu putem să-l luăm invocând decizia Avocatului Poporului, 

iar oamenii ăștia... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Domnule consilier, nu e vorba doar de 

Instituția Avocatului Poporului. Gândiți-vă că această instituție a venit de două ori aici în Primăria 

Sectorului 1, ne-am întâlnit de trei ori unde v-am spus, la Ministerul Transporturilor, în prezența cred 

că a 10 ingineri...  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnul Viceprimar, vă întreb punctual... vă întreb punctual... 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: ... și concluzia este următoarea: nu 

putem să luăm noi acest pod pentru că nu există cadru legal în care noi să ne ocupăm... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Am înțeles. Știți care e problema în România? Ascunderea după 

hârtii. Noi nu suntem capabili decât atunci când se petrece o dramă... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Domnule consilier... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Dacă va muri un copil, dacă va muri o persoană, îmi pare rău că 

spun lucrurile astea de sărbători, atunci se va căuta vinovatul. Până atunci vrem... pasăm într-adevăr 

o problemă gravă pe care o reprezintă acest pod dintr-o parte într-alta. Ați fost și aveți cunoștință de 

demersurile făcute încă din mandatul trecut cu CFR-ul pentru preluarea acestui pod. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Bineînțeles că aveam cunoștință. Că 

eram aici consilieri și colegi. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bun. Tocmai asta am și spus. Mai mult decât atât. Haideți să dăm 

toți colegii consilieri dovadă de responsabilitate și, din păcate, în lipsa doamnei Primar care ne 

sfidează ca de obicei, haideți să găsim o formulă prin care locuitorii care se confruntă cu asemenea 

probleme, cu străzile de pământ, cu străzi care nu se ridică la nivelul sectorului 1, încă cel mai bogat 

sector din România și al țării la buget pe linie națională...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Domnule consilier, dar nu vi s-a 

comunicat că aceste străzi sunt în programul de reabilitare și vom emite toate autorizațiile... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: ... o secundă... o secundă...până vor fi măsurile de reabilitare și 

până când oamenii aceștia se vor bucura de aceleași condiții de care se bucură cei din Primăverii, cei 

din Dorobanți, cei din Floreasca, unde este o altă calitate a vieții, să fim foarte serioși, să-i scutim de 

impozit, măcar pe perioada până când noi, autoritate locală, cu toate implicările, Ministerul 

Transporturilor, unde avem nevoie să apelăm, reușim să facem... să ducem acest demers până la capăt. 

Înțeleg că este și o zonă de protecție a CFR. Înțeleg tot ceea ce îmi spuneți. Am toată deschiderea și 

vă cred. După cum bine vedeți nu abordez discuția politic, o abordez fix tehnic-administrativ, dar este 

normal și just ca acești oameni să nu plătească impozitele în mod egal în sectorul 1 cu cei care 

beneficiază de alte condiții mult mai favorabile. Asta era o propunere și pe care care cred că vom 

întruni votul în unanimitate al consilierilor, ca acești oameni, până cînd noi, autoritatea locală, și am 

spus noi, deci asta nu înseamnă că m-am exclus pe mine, grupul meu sau pe oricare dintre colegi în 

acest lucru, găsim o soluție ca acești oameni să beneficieze de condiții de viață civilizate, așa cum au 

alți cetățeni din sectorul 1. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Exact asta facem împreună, domnul 

consilier, aici. De-asta suntem aici ca să rezolvăm aceste probleme. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: De acord. Sunteți de acord cu formula propusă? Sunteți de acord 

că asta facem, normal. Că toți când venim aici în Primărie asta declarăm. Că vom lucra în interesul 

cetățeanului... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! 
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Domnul Cristian-Adrian Tudose: Dacă nu avem capacitatea, haideți măcar sa îi scutim de impozit 

până când avem noi capacitatea să asfaltăm. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Mulțumim! Scăderea sau modificarea 

impozitelor știți că ține de Consiliul General. Deci trebuie să discutăm cu colegii de acolo și să-i 

convingem ca grupuri politice într-adevăr... Da...da... Mulțumim! Doamna Popa! Și haideți, vă rog, 

să mergem mai departe! Doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: Da, mulțumesc! Deci, podul este în sectorul 1. Din 2018 am tot avut aceste 

discuții și CFR a spus acest lucru, că nu este el obligat să demoleze acest pod, dar este de acord cu 

transmiterea către sectorul 1... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu s-a... 

Doamna Daniela Popa: Doamna Pascu, aici mă adresez dumneavoastră, pentru că acest Viceprimar 

Oliver Păiuși minte! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna consilier... doamna consilier... 

Doamna Daniela Popa: Așa cum a mințit și Primarul, care a și plecat... Doamna Pascu!...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna consilier... 

Doamna Daniela Popa: Vă rog frumos nu mă întrerupeți! Doamna Pascu, cu tot respectul... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Vă rog s-o ascultăm pe doamna Popa 

și după aceea putem să intervenim. 

Doamna Daniela Popa: Doamna Pascu, puteți veni la microfon, vă rog? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna consilier, podul nu este numai 

la sectorul 1. Este și la sectorul 6. 

Doamna Daniela Popa: Se putea da o hotărâre de guvern. Vă rog frumos, încetați! Încetați cu 

minciuna! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci încă o dată vă explic... 

Doamna Daniela Popa: Încetați cu minciuna! Și nu mă mai luați cu repetare! Vreți să vă repet eu?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:... podul nu este numai la sectorul 1. Este 

și la sectorul 6... 

Doamna Daniela Popa: Opriți-vă! Doamna Pascu! 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți, vă rog! Trebuie să opresc 

microfoanele ca să... că nu merg trei de o dată. 

Doamna Daniela Popa: Doamna Pascu! Este doamna Pascu? Vreau să vorbesc cu doamna Pascu! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Vă rog, doamna consilier! 

Doamna Daniela Popa: V-a răspuns doamna Primar la vreo întrebare? 
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Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu! 

Doamna Daniela Popa: Să se consemneze! V-a răspuns Viceprimarul la vreo întrebare? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Mai am o întrebare la domnul Viceprimar, dacă 

se poate! Domnul Viceprimar, vă rog să-mi spuneți dacă copiii care tranzitează acest pod și cetățenii, 

se întâmplă un eveniment nefericit, ba mai mult, să țineți cont că este o... dedesubtul acestui pod este 

o cale ferată principală și s-ar întâmpla un mare dezastru... V-aș ruga să țineți cont că toate aceste 

probleme administrative nu fac decât să aducă în curând, și o să vedeți pozele și filmările, la un mare 

dezastru. Deja nu mai există nicio bucată care poate fi circulată. Se deteriorează zilnic și copiii noștri 

merg tot pe același pod, da? Și aș vrea să găsiți și o soluție urgentă până când dumneavoastră găsiți 

soluții  de apa potabilă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Păiuși! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci, doamna Pascu, podul are restricție 

la 3,5 tone... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: ... care tranzitează 45 de tone zilnic... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci, podul are restricții la 3,5 tone, 

conform reglementărilor transmise de către Căile Ferate Române. Podul este atât la sectorul 1, cât și 

la sectorul 6. Se află între cele două sectoare. El se află în administrarea și proprietatea Căilor Ferate 

Române. Este proprietatea lor și ăsta este motivul pentru care noi nu putem să intervenim direct, nu 

avem voie să intervenim direct... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Dar interveniți în numele nostru, domnul 

Viceprimar, la Guvern sau undeva! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Stimată doamnă, noi nu putem să 

încălcăm legea în numele dumneavoastră. Noi, inclusiv Consiliul Local, nu poate să încalce legea în 

numele dumneavoastră. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu, noi nu cerem să încălcați legea. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dacă cereți lucrul ăsta, înseamnă că este 

foarte grav. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Noi cerem să ne sprijiniți cumva. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dumneavoastră ne cereți aici, în fața 

Consiliului, să intervenim asupra unui obiectiv care nu este în proprietatea și administrarea sectorului 

1. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu, noi vă întrebăm ca cetățenii dumneavoastră. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Repet, am făcut demersurile legale ca 

să încercăm să obținem autorizațiile, avizele în vederea reabilitării. Deci sunt două expertize tehnice 

care spun foarte clar: podul nu poate fi reabilitat. El poate fi doar desființat. Printr-o autorizație și prin 

lucrări de desființare. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Am mai trecut prin acest 

punct. Vă rog frumos, ceea ce doamna Pascu cere este ca autoritatea locală a sectorului 1 să facă tot 

ce ține de ea, să discute cu alte autorități și într-un final să se ia podul și să se poată dărâma, reconstrui 

și așa mai departe. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Exact! Exact! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Înțeleg că ați făcut niște pași. Haideți 

să-i continuăm. Vă rog să terminăm s-o ascultăm pe doamna Popa și după aceea domnul Oianu, foarte 

scurt. 

Doamna Daniela Popa: Foarte scurt, pentru că noi toți, consilierii PSD, ne-am săturat de minciuni 

și de victimizarea asta așa ”greaua moștenire”, nu mai putem, dar când e vorba să vorbiți de 

proiectecare cât de cât s-au mai făcut anul acesta omiteți să spuneți că PSD-ul le-a început și le-a făcut 

și pentru că mințiți tot timpul, domnule Viceprimar... Primarul nu mai zic. Nu mai răspunde la 

interpelări, dar odată ce dumneaei nu e aici, dumneavoastră nu vă îndepliniți îndatoririle conform 

atribuțiilor delegate, așadar noi, grupul consilierilor PSD, am depus astăzi eliberarea din funcție a 

domnului Viceprimar Oliver Păiuși. Și dacă se poate, doamna Secretar, și mai e timp să facem toate 

avizele, să introducem pe ordinea suplimentară acest proiect de hotărâre. Cu mulțumiri. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Păiuși, drept la replică. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna consilier, vă rog să-mi 

comunicați cu ce am mințit eu Consiliul Local. Cu ce am mințit eu vreodată aici... eu sunt în fața 

dumneavoastră și am fost de fiecare dată în fața dumneavoastră și am răspuns de fiecare dată, cred, 

mai mult decât corect. Spuneți-mi o singură dată când v-am mințit eu pe dumneavoastră sau Consiliul 

Local?... Spuneți la microfon, vă rog!... Dați-mi și mie un exemplu! 

Doamna Daniela Popa: Am depus un proiect de hotărâre motivat, legal, așa cum este în Codul 

administrativ... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna consilier, spuneți-mi și mie 

punctual, când am mințit eu Consiliul Local? 

Doamna Daniela Popa: Tot... tot timpul. Tot timpul. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dar dați-mi un exemplu! 

Doamna Daniela Popa: Păi ce să vă zic? În fiecare ședință? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Acum. Când  am mințit eu acum, în 

ședința această? 

Doamna Daniela Popa: Păi cu aberațiile pe care le-ați spus mai devreme! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Care sunt aberațiile... 

Doamna Daniela Popa: Mințiți cetățenii și mai și învinovățiți cetățenii că... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dați-mi un exemplu... doamna 

consilier... 
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Doamna Daniela Popa:... v-ar pune să încălcați legea. Cum adică? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dați-mi un exemplu! 

Doamna Daniela Popa: Legea este cetățeanul! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dați-mi un exemplu, doamna 

consilier!... Am înțeles! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ok. Și domnul Oianu, vă rog să 

închidem subiectul! Pe scurt! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Foarte scurt și la subiect. Aș putea și eu, la fel, s-o întreb pe doamna 

Primar ce prostii am vorbit eu mai devreme? La fel, tot așa, în direcția asta. Dar, trecând peste asta 

întrebarea mea este: doamnă, ați obținut vreun termen legat de asfaltare? Nu. Dar termen pentru 

autobuze ați obținut? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu, n-am obținut. Dar... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Acum, cum să vă spun, întrebarea mea este pentru acest pod pe care 

trec camioane de 45 de tone. Întreb și eu, poate întrebați dumneavoastră mai departe la domnul 

Viceprimar, care el a rămas aici în locul doamnei Primar... există posibilitatea poate ca să... prin Poliția 

Locală să oprim tranzitarea acestor camioane de 45, adică, de exemplu, mașini de Poliție Locală care 

stau acolo în fiecare și dacă văd un camion, îl verifică. Întreb! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Domnul Oianu, eu am chiar și un răspuns din 

partea Poliției Locale, care chiar asta spune, că supraveghează zona. Iar când sunăm spune că nu are 

personal. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Nu are personal, nu? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Da! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Vedeți, deci există soluții, doamnă. Eu asta vreau să vă zic. Și când 

auziți minciunile astea, că nu stă în puterea noastră, nu stă în atribuțiile noastre...... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Noi suntem obișnuiți cu minciuni, dar nu le mai 

acceptăm domnule Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: ... nu este treaba noastră, cum ați auzit și mai devreme, să știți că  

sunt neadevăruri. Oamenii pot să facă ceva aici, la Primărie. Aparatul executiv poate să facă ceva și 

soluții sunt întotdeauna. Adică, dacă nu se poate rezolva prin lege, se poate rezolva local, punând niște 

oameni acolo, responsabili, să verifice să aibă grijă ca acest pod să fie măcar sigur pentru autobuzele 

cu copii. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Da! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: După care... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Și pentru noi cetățenii, nu vă supărați… 
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Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact! Acuma.. Mai puteți să îl întrebați pe domnul Viceprimar, cu 

autobuzele de copii. Ce mașini are disponibile în momentul ăsta, ca să vi le repartizeze acolo, să puteți 

să transportați copiii? 

Doamna Daniela Popa: Păi toate, că le-a luat de la Poliția Locală. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bravo! Are o grămadă de mașini de la Poliția Locală pe care le-a 

luat... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Păi domnii de la DGAS spun că nu au.. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Și le-a împărțit. E adevărat că domnul Cioloș, nu știu dacă ați auzit 

de el, e președintele domnului Păiuși. El spune tot timpul că e împotriva clientelismului politic și 

împotriva clientelismului de partid. Dar știți, toate mașinile astea de la sector au ajuns la ai lor, în 

general, și le folosesc ei. Știți cum e.. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Aș vrea să vă întreb, domnule Oianu, cunoașteți 

nomenclatorul notarilor, ce tarife avem noi de zonă verde? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Nu, nu, doamnă. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rog să verificați! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bine, o să verificăm. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Suntem foarte bogați... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Sunteți, sunt convins. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: În fața autorităților. Deja nu ne putem ține pe 

picioare. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Vă cred, vă cred, da. Exact! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: De umilințe și de discriminări. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bineînțeles. După cum observați și noi suntem umiliți aici, suntem 

sfidați... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Da, dar situația asta trebuie să înceteze, să 

facem ceva. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Dar noi ne ducem... Sigur. Ne ducem crucea și venim cu soluții. Da. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Noi știm că dumneavoastră sunteți în slujba 

cetățeanului și v-ați luat răspunderea asta în fața noastră. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Da. Exact, exact. Și asta și vrem să rezolvăm. Deci soluții pentru 

pod este prin Poliția Locală care trebuie să își facă treaba. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Dumneavoastră trebuie să ne dea soluții. 

Dumneavoastră. 
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Domnul Adrian-Viorel Oianu: Da. Și dacă nu își face treaba, trebuiesc penalizați, verificați, 

schimbați, ce trebuie făcut, în sfârșit... Și aparatul Primarului poate să facă asta, nu? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Eu cred că dumneavoastră cunoașteți mai bine 

ca noi... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Și mașini sunt. Mașini sunt. S-ar putea găsi. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Am înțeles că nu sunt mașini. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Ba da, sunt, după cum ați auzit. Sunt mașini multe luate de la Poliția 

Locală, se pot folosi. Deci, rugați-l pe domnul Viceprimar să vă rezolve astăzi măcar aceste două 

probleme. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Domnule Viceprimar, ce spuneți? Aveți un 

termen? Aveți o soluție acum, domnul Primar... domnul Vice, mă scuzați, la cerințele noastre astea 

umilitoare așa? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Stimată doamnă Pascu, cred că ați venit 

aici în fața Consiliului Local să susțineți o sesizare punctuală, da? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1:  Da, și vrem să ne dați soluții. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  La această sesizare punctuală, stimată 

doamnă Pascu, vi s-a răspuns la fel de bine, punctual. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Fără termene, domnule Viceprimar!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dumneavoastră veniți aici, din ce 

înțeleg de la dumneavoastră.. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Fără termene. Se poate să ne dați un termen? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Vi s-a dat termen de către doamna 

Primar cu privire la asfaltări. Vi s-a comunicat lucrul ăsta, dar se pare că dumneavoastră nu doriți să 

înțelegeți... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu, nu mă acuzați! Vă rog frumos, nu mă 

acuzați! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și nu doriți altceva   decât  să intrați 

într-o polemică. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok.  

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Eu nu sunt într-o luptă politică. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Stimată doamnă Pascu… stimată 

doamnă, mă ascultați? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1:  Eu nu sunt aici ca să primesc acuzații. 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dumneavoastră nu doriți altceva decât 

să luați în derâdere... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu, nu, nu. Mă jigniți. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  … consilierii locali. Nu, dumneavoastră 

ne jigniți pe noi, doamnă! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu, eu doar am pus întrebări. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Prin atitudinea pe care o aveți 

dumneavoastră.  

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Eu v-am pus întrebări.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog frumos! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Prin ceea ce spuneți dumneavoastră aici. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  Efectiv, efectiv vă bateți joc de noi. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Pascu nu făcut așa ceva. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu cred că aveți această intenție. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Eu nu cred că am jignit pe nimeni și nu este 

intenția să venim să jignim. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ceea ce a făcut doamna Primar până 

acum, a făcut conform unor reglementări și conform unor autorizații. Susțineți că drumurile astea nu 

sunt executate. Ceea ce s-a făcut, nu s-a executat cum trebuie. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Viceprimar, haideți vă rog, 

să răspundem la întrebările specifice. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Susțineți lucruri care sunt neadevărate. 

Aș vrea să înțeleg care este motivul prezentării dumneavoastră aici. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Domnule Viceprimar, vă rog să luați ca atare.... 

Motivul prezentării mele este... 

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

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: … situația gravă cu care ne confruntăm. Și am 

spus-o către dumneavoastră și vrem un termen. Nu sunt lucruri care pot fi amânate. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și vi s-a comunicat, vi s-a comunicat că 

autoritatea locală a făcut toate demersurile în această privință. Vi s-a comunicat lucrul ăsta? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Ok. Da, dar dați-ne ce se întâmplă cu soluțiile 

astea minime de rezolvare. 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Vi s-a comunicat lucrul ăsta, doamnă! 

Deci vi s-au dat termene pentru rezolvarea acestor lucruri. Ce doriți mai mult de atât? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Care termene, vă rog frumos? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Vi s-a spus că în acest mandat vor fi 

asfaltate nu numai străzile din zona dumneavoastră, cât și celelalte zone din pământ. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Am înțeles aceasta, am înțeles.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ce alt termen mai doriți? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Eu vă întrebam doar la cele acute. Neputând 

folosi străzile... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  V-am comunicat clar cu privire la podul 

Săbăreni. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1:  Am înțeles și podul... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Vi s-a spus foarte clar care sunt soluțiile 

acolo. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Am înțeles... 

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

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1:  Dar noi suntem cetățenii dumneavoastră și vă 

cerem soluții legale, evident. Că nu suntem aici să... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Evident că noi am făcut toate 

demersurile cu privire la demararea acestor acțiuni. Evident că urmărim mai departe acest proiect să 

îl realizăm. V-am spus că după desființarea podului... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Dar o soluție provizorie pe care am cerut-o la 

asfaltare? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Soluție provizorie nu există acum cu 

privire la pod. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Nu... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Soluția provizorie este că s-a închis 

pentru traficul greu. Dumneavoastră susțineți că trec camioane de peste 45 de tone... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Da, avem filmări, avem puse pe grup, sigur că 

da. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci  dacă  există  aici un adevăr și o 

să-l aflăm, vom lua măsuri. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Există și la Poliția Locală. 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dar dacă nu este adevăr înseamnă că 

dumneavoastră veniți cu informații false în fața Consiliului. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1:  Vă rog să verificați Poliția Locală. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Păiuși, haideți să nu mai...vă 

rog, gata! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Domnule Vice, vă rog să veniți... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun, mulțumesc frumos! Haideți să 

nu mai acuzăm cetățenii pentru lucruri pe care nu le cunoașteți. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Deocamdată ați susținut două lucruri 

până acum. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Verificați la Poliția Locală. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  Stimată doamnă Pascu... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rog să verificați... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  Vom verifica tot ceea ce ați spus 

dumneavoastră aici. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim și noi, doamna Pascu. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă mulțumim, domnule Președinte! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dragi colegi, încă un lucru! Cetățeanul 

nu vine să facă acuzații aici, vine să pună niște întrebări. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Da, exact. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Pascu, vă rog, haideți să ne... 

Bun! Domnule Păiuși, din punctul meu de vedere ca și consilier local și o să pun și aceste întrebări în 

scris, mi se pare normal ca Poliția Locală să fie acolo la pod și să verifice să nu treacă astfel de mașini 

peste. Rog și cetățenii în momentul în care văd acest lucru, să sune la 112 și să anunțe acest lucru și 

la Poliția Locală.  

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Sunt sesizări. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Separat, dacă sunt copii în acea zonă 

care au nevoie în continuare de transport către școală, aș ruga Primăria să facă toate demersurile ca 

acești copii să poată să ajungă acolo. Dacă mai e nevoie de încă un microbuz și așa mai departe, cred 

că putem să ne descurcăm cu un astfel de lucru. Legat de drumuri, este obligația administrației ADP 

Sector 1 să se asigure că aceste drumuri nu au gropi. Este o obligație legală. Drept urmare, dacă ele 
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nu sunt asfaltate, până în momentul în care sunt asfaltate, trebuie constant să fie cu pietriș, compactate, 

să ne asigurăm că sunt drepte și nu au noroi și gropi. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rog să luați în considerare ultimele 

răspunsuri din luna a II-a, că se vor remedia și nici până azi nu s-au remediat. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Mulțumesc! Luna a II-a, da, exact! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun! Dragi colegi, haideți că văd că 

ne tot învârtim în cerc. Domnul Tudose, doamna Popa cât mai... cât mai scurt. Haideți să mergem mai 

departe! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, foarte scurt și în atenția și a doamnei Pascu. Există în acest 

moment două echipaje dotate cu mașinile din subordine ale Poliției Locale detașate de Primărie să 

păzească boilerele din Aviației. Acele echipaje cred că în loc să stea să păzească boilerele din Aviației 

ar putea să vină să-și facă datoria și să patruleze exact la acest punct extrem de vulnerabil al sectorului 

1. O dată. Cele două mașini pot rezolva parțial și problema transportului măcar a unui număr minimal 

de copii. Pe de altă parte, noi consilierii și vorbesc în numele grupului consilierilor PSD și cred că și 

ceilalți consilieri vor fi de acord cu această idee, nu trebuie să ne simțim jigniți și nu suntem jigniți 

atunci când cetățenii ne cer să ne facem datoria. Această doamnă a venit să ne ceară să ne facem 

datoria. Nu este obligația cetățenilor să cunoască cum trebuie să ne facem datoria. Odată ce am vrut 

să fim aleși în Consiliul Local, avem și obligația să facem toate demersurile legale, avem un aparat al 

Primăriei. V-aș putea întreba ce demersuri s-au făcut pentru podul Săbăreni, într-un an și câteva luni 

de zile, cât s-a scurs deja din acest mandat. Deci din acest punct de vedere cred că ne-am lămurit. Un 

singur lucru mai am în ceea ce a spus doamna Popa mai devreme și ați ridicat dumneavoastră ca fiind 

o problemă de morală. Discutăm de minciună. Domnule Păiuși, încă o dată, confirmați în fața 

Consiliului Local și vă rog frumos să puneți la dispoziție Consiliului Local autorizația de construire 

prin care ați început demersurile pentru autorizarea unei noi gropi de gunoi în Sectorul 1. Vorbim…  

vorbim de împrejmuire, camere de luat vederi și ridicarea gardului și deci măsurile pregătitoare, astfel 

încât Consiliul General și Primăria Capitalei să se spele foarte frumos pe mâini de problema 

depozitării în sectorul 1. Stimați cetățeni ai sectorului 1, cu sprijinul USR vom avea o nouă groapă de 

gunoi în sectorul 1. Domnul consilier, actual viceprimar Păiuși, cunoaște foarte clar problema, este 

direct afectat și dânsul admite acest lucru, dar ori aparatul din subordine este necontrolabil și 

incompetent, ori se face, și nu cred chestia asta pentru că sunt oameni valoroși cu care am lucrat, ori 

se face practic un lobby ascuns ca aceste lucruri mizerabile să se petreacă așa cum se petrec de un an 

și ceva în Primăria Sectorului 1. Pe furiș, pe ascuns. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Păiuși, drept la 

replică! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Domnule consilier, v-am explicat și data 

trecută, vă mai explic și acum. În momentul în care un proprietar, da, un beneficiar, un deținător al 

unui teren solicită Primăriei împrejmuirea unui teren din motive de Securitate, în vederea amenajării, 

reamenajării a ceea ce… orice ar fi, da, conform legii, noi avem obligația, conform legii, să emitem 
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un certificat de urbanism și dacă toate lucrurile sunt legale… Repet, întâi se emite un certificat de 

urbanism. În certificatul de urbanism sunt detaliate mai multe.... un opis cu documente, cu avize, da, 

și dacă acele avize sunt în regulă, sunt conforme legislației în vigoare, evident se emite și autorizația 

de construire pentru obiectivul propus. Deci, se emite întâi un certificat de urbanism, la cerere. Ce 

doriți mai mult de atât? Dacă dumneavoastră aveți un teren de unu, două, trei, zece hectare și doriți 

să îl împrejmuiți cu elemente ușoare și doriți să puneți sisteme de alarmare, orice vreți dumneavoastră, 

clopoței și așa mai departe, se scoate acest certificat de urbanism prin unitatea respectivă și beneficiați 

de el. Ce doriți? Ce vreți mai mult de atât? Dumneavoastră acuma interpelați faptul că dacă există un 

certificat de urbanism acolo se va construi un pod peste Dunăre sau ce doriți să spuneți? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dragi colegi, haideți vă rog frumos, 

am deviat deja de la subiect. O rugăminte… o rugăminte… domnul Tudose un drept la replică. Ca 

fapt divers, este și obligația cetățenilor să-și împrejmuiască terenul. Domnul Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Total de acord domnul președinte, așa este. Este obligația 

cetățenilor să-și împrejmuiască terenul. Acel teren a aparținut S.R.I., l-a cerut Sectorul 1 prin Primăria 

Capitalei de la Guvern, trebuia să ajungă înapoi la sectorul 1. L-a oprit Primăria Capitalei ca să poată 

să facă o nouă groapă de gunoi în Sectorul 1. Iar ceea ce spune domnul Păiuși este o dovadă a faptului 

că colega mea are dreptate. Se minte în această primărie, atâta timp cât există informarea data, inclusiv 

nouă consilierilor, ce dorește să facă Capitala pe acele 11 hectare, respectiv cea mai mare stație de 

concasare cu incinerator și cu funcțiunile conexe pentru deșeuri, nu știu cum se poate invoca faptul 

că nu s-a știut asupra a ceea ce se dă autorizația de construire, iar comparația în momentul sărbătorilor 

cu un teren pe care vreau să-mi pun clopoței și brăduleți și nu știu ce, cu o groapă de gunoi care este 

cadoul otrăvit al U.S.R-ului către cetățenii Sectorului 1  mi se pare extrem de gravă! 

Domnul  Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Domnul consider, faceți acuzații grave. 

Nu înțelegeți noțiunea înseamnă de certificat de urbanism.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu, eu vă întreb de autorizația de construcție, certificatul de 

urbanism poate fi și informativ și poate să și expire. 

Domnul  Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1:  Și noi despre ce vorbim? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Autorizația de construcție ați emis-o dumneavoastră, sub 

semnătura dumneavoastră, aveți cunoștință că acolo ar fi… 

Domnul  Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1:  În condițiile în care ar fi emisă o 

autorizație de construire pentru împrejmuire cu ce ne afectează dacă se împrejmuiește un teren?  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu, nu, nu! Autorizația este emisă pentru împrejmuire virgulă, în 

vederea realizării celei mai mari stații de concasare... 

Domnul  Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Dumneavoastră vă dați seama ce spuneți 

aici? Noi vorbim.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun, dragi colegi, haideți... 
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Domnul  Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: ...de autorizație de construire pentru 

împrejmuire. Dumneavoastră începeți să fabulați. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să revenim la subiect! 

Domnul  Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Domnul consilier, mă ascultați un pic? 

Doar o secundă, domnul președinte, vă rog cu tot respectul! Domnul președinte… domnul consilier, 

înțelegeți ce spun eu?  Autorizație de construire pentru împrejmuire, termenul de împrejmuire vă 

spune ceva? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnul Păiuși… domnul Păiuși, la Auschwitz s-a cerut… la 

Auschwitz s-au ridicat inițial barăci și s-a spus că se face duș și au fost gazați oameni. 

Domnul  Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Deci, domnul consilier… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Despre ce vorbim?  

Domnul  Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Încercați să vă asumați cuvintele și 

termenele!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să nu dăm astfel de exemple 

triste și dramatice! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Cunosc foarte bine și credeți-mă că le cunoașteți și 

dumneavoastră! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dragi colegi, un lucru, așa cum spune 

domnul consilier Tudose, Consiliul a primit o informare din partea Primăriei Capitalei că dorește să 

facă o astfel de stație acolo. În același timp, cum zice și domnul Viceprimar, s-a cerut o autorizație 

pentru împrejmuirea terenului respectiv. Care este și o obligație a proprietarului să-și împrejmuiască 

terenul. De aici mai departe, ceea ce a spus domnul Tudose este de urmărit și încă o dată Consiliul 

Local și-a mai exprimat părerea aici, că nu vrem încă o groapă de gunoi în Sectorul 1. Haideți, că deja 

se face o listă lungă de... Deci domnul Tudose, vă rog! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, este și am rugămintea ca să se urmărească, așa cum a spus și 

domnul Președinte, demersurile făcute de Capitală, pentru că nu avem posibilitatea să invocăm această 

ipoteză pe care ați spus-o dumneavoastră fiind în cunoștință de cauză. Dacă, și vă mai spun încă un 

lucru, dacă tot am făcut acest lucru, de ce noi, Sectorul 1 și toți consilierii, ne-am luat palma pe care 

am luat-o de la de la Primăria Capitalei când ne-a răspuns că am cerut acel teren noi, sectorul 1, de 

către doamna Primar. S-a respins proiectul pe care l-am depus eu, care și acuma zace la doamna 

Primar, pentru împădurirea acelui teren și să facem parcuri și locuri de joacă. Și  nu  ne-au  spus  că 

n-ar fi rău să-l împădurim. Dar ne-au spus că locurile de joacă nu se pot face la mai puțin de 1.000 de 

metri de groapa existentă, groapa de gunoi existentă. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc. Dragi colegi, dacă nu mai 

avem pe acest punct cu doamna Pascu, v-aș ruga să mergem și la Tonitza și să mergem mai departe. 

Deja acel foarte scurt devine câte două, trei minute de persoană. Da, doamna Popa! 
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Doamna Daniela Popa: Stimați cetățeni, care sunt aici prezenți în sală și eu vă cer scuze în numele 

tuturor că asistați la așa ceva, dar în această primărie e totul opac, e lipsă totală de transparență. Noi 

tot venim la fiecare ședință și atragem atenția pe diverse probleme pe care tot cetățenii ni le sesizează. 

Nu e nimeni așa, nebun, să vină și să țipe aici așa degeaba să se afle în treabă. Dar, pe de o parte, 

viceprimarul Păiuși făcând abuz de putere dă o notă internă prin care interzice accesul consilierilor 

locali sau legându-se...  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Doamna Popa, știu subiectul. Haideți, 

vă rog, să revenim la subiect! Îl știm cu toții, haideți să nu mai… facem rezumatul anului se pare. 

Doamna Daniela Popa: Păi nu, că tocmai  eu vreau să terminăm cu asta, și vreau să spun de ce minte. 

A mințit toți cetățenii Sectorului 1 spunând că a făcut economie la bugetul local, din contră. Am plătit 

dublu față de 2018, 246 de milioane de lei, stimați cetățeni, plătim anul acesta pe salubrizare, la 

minciuna acestor oameni, a Primarului și a Viceprimarului, care au zis că au rezolvat problema, dar 

pe noi ne-au îmbolnăvit un an de zile, pe copii, pe bătrâni, pe toată lumea. Au stat în mizerie pentru 

că au redus frecvențele, dar am plătit aceleași sume de bani, ca să știți. Știți ce voiam să vă aduc 

aminte, domnul Păiuși? Din păcate, nu știu, cred că ăsta e un defect că țin minte totul. Mă bucur că 

ați învățat și dumneavoastră ce înseamnă un certificat de urbanism. Vă mai aduceți aminte întâlnirea 

cu cetățenii din Mihalache de la locul de joacă pentru copii? Vă mai aduceți aminte ce afirmați atunci? 

Să vă fie rușine de ipocrizia asta de care dați dovadă zilnic!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Păiuși, drept la replica! 

Domnul  Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Doamna consilier, am rugămintea să nu 

mă mai jigniți. Am marea rugăminte să nu mai dați informații false în Consiliul Local și încercați să 

aveți încă o data, așa cum l-am rugat și pe domnul consilier, răspunderea termenilor și a cuvintelor. 

Da, deci asta este rugămintea mea în calitate de coleg în consiliul local. Deci am rugămintea să nu mă 

mai jigniți.  

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Bun. Haideți, vă rog frumos, că ne ne 

tot învârtim în cerc! Bun, domnul Gheorghe! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, stimați colegi, haideți să oprim vodevilul din această sală de 

ședință și să intrăm o dată pe ordinea de zi. Este 22 decembrie. Cred că avem fiecare multe alte lucruri 

de făcut. Deja au trecut aproape două ore de la începerea ședinței și inclusiv angajații primăriei sunt 

de la opt la muncă și poate doresc și dumnealor să plece acasă. Haideți, vă rog, să ne focusăm pe ce 

avem de făcut. I-am răspuns doamnei Pascu, doamna Primar ca de obicei, s-a supărat și a plecat. Noi, 

haideți să mergem înainte, să ne respectăm atât pe noi, cât și pe cetățeni. Mulțumesc! Domnul Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Eu doar vroiam să spun că în continuare nu s-a primit niciun termen 

și nu s-a dat nici o soluție din partea aparatului primarului. Doamnă, eu zic în continuare să insistați. 

După cum ați observat sunt soluții și se pot face lucruri acum, imediat, și se pot lua angajamente și se 

pot da termene și acest mod de a tergiversa nu ajută pe nimeni. Mai mult de atâta o invităm pe doamna 

Primar, pe domnul Cioloș, pe domnul Vlad Voiculescu, cine mai conduce partidul ăsta în care văd că 

nu ascultă nimeni de nimeni și cei de aici fac ce vor ei să vină să vadă desenele făcute de copiii din 
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cartierul 16 Februarie, să vadă și ei acolo prin ce trec copiii care trec pe un pod șubred și pe lângă asta 

nu au mașini de transport. O chestie de bază, vitală și probabil cea mai gravă din Sectorul 1. 

Mulțumesc! Insistați! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim. Domnul Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Mă întorc la subiectul discuției, ca să nu numai din divagăm. 

Legat de podul Săbăreni există hotărâre de Consiliu Local din 2018 și hotărâre de Consiliu General 

din 2018. CFR a fost de acord cu transmiterea podului către sectorul 1 în vechiul mandat. S-a emis de 

către Consiliul General la solicitarea Consiliului Local Sector 1 o hotărâre de Consiliu General tocmai 

ca acest pod să ajungă la sectorul 1. Ați avut timp de un an de zile, guvernarea acestei țări pe care ați 

făcut-o praf, cu toți miniștrii din partea U.S.R-ului care răspundeau de această temă, respectiv partea 

de transporturi și doamna Primar putea să găsească, așa cum ne spunea că avea o relație foarte bună 

cu domnul ministru Drulă, să găsească înțelegere să se dea o hotărâre de Guvern prin care acest pod 

să fie transmis Sectorului 1 și să găsim o formă prin care noi să rezolvăm această problemă. Să nu 

așteptăm să se întâmple o dramă. Este foarte important, să îmi spuneți domnul viceprimar dacă 

greșesc, există expertiză tehnică care să ne spună că podul trebuie să fie demolat? Avem noi sectorul 

1 această expertiză tehnică și dacă da, de ce nu a fost adusă la cunoștința consilierilor? Podul este în 

sectorul 1. Nu mai invocăm la fel ca și cu groapa de gunoi, răspunderea altor zone. Nu este în sectorul 

6, nu e în Sectorul 5, este în Sectorul 1. Asta înseamnă că noi, cetățenii Sectorului 1, suntem 

responsabili de viața fiecărui om care trece zilnic prin acel pod și dacă, Doamne ferească, se întâmplă 

vreo nenorocire tot noi vom fi responsabili și de acea viață. Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim! Doamna Pascu, vă rog să 

închidem! 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Doar doar un mic lucru aș vrea să-l rog pe 

domnul Viceprimar să țină cont că depozitul de gunoi din strada Lămâiului care este foarte mare, 

afectează viața și sănătatea tuturor cetățenilor din Sectorul 1. Dacă ne gândim și aș vrea să vă rog dacă 

se poate să fie curățată acea zonă și Poliția Locală să supravegheze zona să nu se mai întâmple ceea 

ce se întâmplă zilnic, mormane de gunoi aduse. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Păiuși! 

Domnul  Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Pe strada Lămâiului am fost acum două 

săptămâni. În ce parte este acel depozit de gunoi, doamna Pascu? Acum două săptămâni nu era. În ce 

parte a străzii? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Strada Lămâiului toată, vă rog!  

Domnul  Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Strada Lămâiului toată? 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Toată! Vă rog să veniți la fața locului să vedeți! 

Este un mare depozit de toate materialele și rezidurile. Toată strada Lămâiului, Câmpul cu Maci, 

Chitila Triaj… străzile acestea sunt depozite de gunoaie. 

Domnul  Oliver-Leon Păiuși -Viceprimar al Sectorului 1:  O să verificăm împreună cu Poliția 

Locală. 
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Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rog frumos! Vă rog frumos! 

Domnul  Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Domnule consilier Tudose, există, așa 

cum v-am spus, expertize tehnice… două, care sunt ale CFR-ului întocmite de către căile… că nu 

aveam noi cum să le facem pentru că nu aveam atribuții și nici nu aveam și atunci Căile Ferate 

Române, proprietarul acestui pod, a făcut aceste expertize. Una am înțeles că a expirat acum doi ani. 

Mă rog, s-a refăcut și concluzia este aceeași podul nu poate fi consolidat. La ceea ce ați comunicat 

dumneavoastră mai departe, nu a fost un aviz sau mai era nevoie de un aviz juridic ca să se poată 

emite acea Ordonanță de Guvern pentru trecerea în proprietatea PMB. Deci nu a Primăriei Sectorului 

1 și mai departe să se dea spre administrare Sectorului 1 ca noi să putem interveni și vă reconfirm aici 

în fața Consiliului Local că toate discuțiile le-am avut împreună cu sectorul 6, pentru că și de sectorul 

6 aparține acest pod. Deci, el se află între sectorul 1 - sectorul 6 și avem, cum ar fi… dacă ar fi să 

avem spre administrare, aici trebuie să fim împreună cu sectorul 6 și deci trebuia să încheiem un 

protocol în vederea rezolvării acestei probleme. Concluzia este ceea ce v-am spus: nu avem 

posibilitatea să intrăm să reabilităm sau să facem ceva asupra acestui pod existent. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Doamna Secretar 

General, ar dori să intervină un pic! Haideți, vă rog frumos, să mergem mai departe! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Am primit acum, că tot se vorbește 

de mediu și a intervenit și domnul consilier Tudose, avocații din dosarul cu nr. 6776/2/2020 având ca 

obiect acțiunea Iridex în anularea parțială a Hotărârii de Guvern 349/2005 a fost câștigat de către 

sectorul 1 și intervenienți. Acum s-a publicat soluția pe portal, în sensul că respinge excepția lipsei de 

interes ca fiind neîntemeiată. Respinge cererea astfel cum a fost modificată și precizată ca fiind 

neîntemeiată. Admite cererea de intervenție voluntară accesorie formulată în favoarea pârâtului 

Guvernul României de către intervenții accesorii Asociația Oxigen 21%  Sectorul 1 al Municipiului 

București și Asociația pentru Natură și Protejarea Mediului și obligă reclamanta la plata sumei de 

2.695 de lei către intervenienți. Sentința poate fi atacată cu recurs în 15 zile de la comunicare. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, am primit și eu această informare pe care tocmai a făcut-o 

doamna Secretar. Felicit pe această cale Casa de avocatură care s-a ocupat și intervenienții care și-au 

arătat interesul în favoarea Guvernului României. Denotă încă o dată dacă mai era necesar că 

problema depozitării deșeurilor este într-adevăr o problemă extrem de acută și extrem de prezentă în 

acest moment în România, iar la noi în sectorul 1 unde se mai vrea să se mai construiască încă un 

depozit de gunoi în afară de cel care tocmai s-a făcut și sperăm că s-a închis definitiv, este cât se poate 

de actuală. Pe de altă parte, referitor la expertizele pe care domnul Viceprimar spune că nu puteam să 

le facem pentru podul de la Săbăreni, pot să spun că prin instanță ni s-au incuviințat expertizele care 

au demonstrat faptul că Iridex ocupă 5,3 hectare domeniul public ilegal, că care  un depozit făcut pe 

teren privat, motivația pentru care am și câștigat în instanță, confirmat inclusiv de decizia din instanță 

de astăzi, respingerea cererii Iridex de a modifica legea din 2005. Deci, domnul Viceprimar, demersuri 

legale se pot face. Nu cetățenii trebuie să ne învețe ce demersuri legale trebuie să facem. Vreau să-mi  

arătați și nu mie, cetățenilor, ce demersuri legale scriptic, faptic, exact ce adrese s-au trimis, ce cereri, 

ce solicitări într-un an și ceva de mandat legat de podul Săbăreni. Încă o dată repet un lucru extrem 
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de grav, nu trebuie să așteptăm să moară oameni. Trebuie să ne gândim: suntem trimiși să facem 

administrație, suntem trimiși să ne facem datoria. Nu cetățenii ne jignesc atunci când ne cer acest 

lucru, este datoria noastră.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să concluzionăm!  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: Da, foarte scurt. Deci se pare că administrația nu poate să ia în 

administrare… să ceară în administrare acest pod și să-l repare, dar poate să ia Casa Miclescu care e 

proprietate privată. În fine, domnule Viceprimar Păiuși, vă rog să-i dați măcar așa, de umplutură, 

termene doamnei Pascu și sper ca PMP-ul să fie și el alături de cetățeni. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Da, până acum, din ce 

înțelegem, vorbim de întreg mandatul, deci probabil pentru asfaltare doamna Primar dă un termen de 

minim 3 ani. Cam asta a fost, a spus în acest mandat. Deci putem de la o zi, la trei ani.  

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Și pentru cele provizorii? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Pentru provizorii, domnule Păiuși, 

dacă doriți să răspundeți doamnei Pascu, dacă nu, vă rog să închidem aici. Aceste întrebări eu o să le 

transmit și din partea mea ca și consilier local și voi cere încă o dată, ADP are obligație legală să se 

asigure că acele străzi nu au gropi pe ele, iar din punctul de vedere al asigurării transportului pentru 

copii este evident necesar, din punct de vedere al Poliției Locale o să cer, de asemenea, și Poliției 

Locale să își facă treaba acolo și încă o dată cer și cetățenilor, când vedeți astfel de camioane, sunați 

la poliție. Ei trebuie să vină și cu controlorul de trafic.  

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Noi am sunat, domnule președinte, și ni se 

spune că nu au personal.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu doar la Poliția Locală, ci și la 

Poliția Rutieră. 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Am sunat și avem și un răspuns care nu este 

verificat absolut deloc. Am sunat, am făcut și o acțiune, am sunat Poliția Rutieră și a venit un domn 

reprezentant care a râs de noi că avem gropi și era deranjat și că dacă nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, 

cumva toate autoritățile... Aș mai vrea în încheiere să vă rog ca Primăria să ne dea acces să ne spunem 

păsurile în media și în Facebook, pentru că eu personal am contul blocat și nu pot să scriu către 

dumnevoastră și n-am înțeles de ce. Dacă din audiențe nu ne-ați primit, dacă din petiții nu ne-ați 

răspuns, dați-ne voie ca să facem publice problemele cu care ne confruntăm și să ne permiteți accesul 

către instituție pentru că ăsta este și scopul. Noi ca cetățeni venim și vă întrebăm pe dumneavoastră 

când ne-ați promis lucruri și aș vrea să îl mai întreb pe domnul Păiuși, pe pagina partidului dumnealui 

există în campania electorală un filmuleț prin care colegii dânsului au găsit deja soluții la problemele 

noastre. Poate găsim acolo o înțelegere, poate cineva a făcut acest lucru și se poate prelua de acolo, 

de la colegii dânsului. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Am închis... am închis eu discuția. Ca o concluzie, doamnă, trebuie 

să înțelegeți că, dacă observați, aparatul primarului are gura încleștată și nu poate să vă promită nimic, 

atâta bună credință au pentru a vă rezolva problemele.  

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Atunci probabil urmează un protest. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Să vă spun ceva. După cum observați că e un alt consilier care a zis 

că face niște sesizări pentru a obține niște răspunsuri să vină la dumneavoastră cu niște termene și cu 

niște soluții. Din partea aparatului primarului Clotilde Armand nu primiți nimic până una alta, pentru 

că, în general ,vi se răspunde cu ”o să ne uităm să vedem ce se poate face”, ”nu putem face nimic”, 

”avem mâinile legate”.  

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Noi nu mai acceptăm acest lucru și nu vreau să 

ajungem la un protest. Așteptăm soluții. Noi așteptăm soluții. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact. Nu mai acceptați asta, după cum observați, sunt soluții, sunt 

soluții, sunt soluții în primul rând de organizare la Poliția Locală, acolo trebuie organizate lucrurile. 

Și sunt și soluții de transport pentru copii și noi o să facem sesizările astea și revenim după aia și o 

să... 

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă rugăm în numele comunității să vă implicați 

dumneavoastră... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: O să stăm în contact până când se rezolvă lucrurile acestea. Să 

sperăm cât mai repede.  

Doamna Adriana Pascu – cetățean al Sectorului 1: Vă mulțumim! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Mulțumim frumos. Rog, 

de asemenea, Direcția de imagine și comunicare să se asigure că cetățenii Sectorului 1 nu sunt...  

Transmisie întreruptă. 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț: Începem? Începem ședința? Vă rog să luați loc în sală! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți să reîncepem, dragi colegi! 

Bun! Mai avem încă un reprezentant, doamna Tăutu, de la Liceul Tonitza... Ok. Domnul consilier 

Oianu cere și ca administratorul clădirii să vină în Consiliu. Dacă îl putem ajuta în vreun fel sau altul 

să înțelegem ce se întâmplă. De ce nu avem căldură în această sală, de ce pică sistemele și se ia 

curentul pentru că încercăm cu calorifere electrice... Domnul Tudose ne spune că doar  se aude 

trasmisia, nu se vede. Îi rugăm pe colegi să verifice. 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Bun. Domnul Tudose! 

Domnul Laurențiu Drăgușin: Domnule Tudose, deschideți ochii, că se vede! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Oricum, ca să schimbăm așa un pic, s-o dăm pe glumă, cum e 

turcul și pistolul! Transmisie mai proastă ca în mandatul ăsta nu cred c-a existat vreodată. Merci! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Haideți să mergem mai 

departe, dragi colegi! Vă rog să luăm loc! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Am înțeles că e o pompă stricată. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Am înțeles. O pompă stricată se putea 

schimba până acum...  

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Bun. Mulțumim! Haideți să începem, 

dragi colegi! O să-i dăm cuvântul doamnei Tăutu, doamna reprezentant de la Liceul Tonitza. Vă 

rugăm! 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Bună ziua, 

stimată doamnă Primar, stimați Vicepreședinți și membri ai Consiliului. Sunt Andra-Raluca Tăutu. 

Sunt președintele Asociației și Comitetului Părinților și în acest moment, deoarece doamna director 

nu a putut să ajungă, având de dat cu subsemnatul pentru câteva memorii și o solicitare a Avocatului 

Poporului, m-a rugat pe mine să vorbesc și în numele dânsei și să îmi cer scuze că nu a putut să ajungă 

aici. Știu și n-o să fac o istorie lungă a Liceului Tonitza și de ce sunt aici. Voi încerca să fiu foarte 

scurtă pentru că deja lucrurile anterior s-au lungit foarte tare și sunt convinsă că cu toții mai avem și 

alte lucruri de făcut astăzi. Ideea este așa: Liceul Tonitza este singurul liceu de artă, cu o vechime și 

care a dat artiști mari acestei țări și în lume. În acest moment suntem de râsul curcii. Mă scuzați, am 

avut un discurs mai frumos, dar nu mai pot. Nu se poate să avem atelierele într-un spațiu care este 

retrocedat și în care nu se poate învăța cum trebuie, în care copiii se încălzesc la sobe iarna și în care 

nu s-a mai investit niciun ban de ani de zile și un alt sediu foarte frumos în centrul Bucureștiului care 

are clădirea în care se face cultură generală să fie în stadiu, conform expertizei, de colaps. O clădire 

de ateliere în care se pot face ateliere și un corp de clădire care a fost construit prin 2016, iar de atunci 

nu a fost dat în folosință. Reparațiile care trebuie făcute la acest corp care ar putea să aducă alături 

toți copiii liceului, cei 900 de copii, mai are nevoie de foarte puține reparații. Ce îmi doresc eu de la 

dumneavoastră este să lăsați un pic de o parte și bășcălia și certurile între partide și haideți să facem 

ceva ca acest liceu să-și poată desfășura activitatea într-un mod coerent și bun pentru acești copii. Nu 

putem să stăm în Uruguay. Ni s-a dat Școala Uruguay pe post de ultimă redută. Sunt 10 clase, dintre 

care trei, și aici vorbesc strict de cultura generală, pentru că pentru ateliere copiii fac în atelierele pe 

care le avem. Așa bune, proaste, în Berthelot și în Iancu de Hunedoara. Dar pentru cultura generală 

suntem în online. Sau acum, pentru că clădirea din Uruguay are 10 clase, 10 săli, că nu le pot numi 

clase, pentru cei 900 de copii, dacă îi împărțim pe cei 900 de copii în două schimburi și la cele 10 

clase, iese undeva la 45 de copii per clasă. O clasă din Uruguay și o sală din Uruguay nu respectă nici 

măcar măsurile din Ordinul Direcției de Sănătate Publică anterior pandemiei, darămite acum. Nu 

avem infrastructură, nu se pot transmite lecțiile online, iar nouă ni se promite de fiecare dată, în 

momentul în care s-a ieșit în stradă de către părinți și de către copii, atunci s-a reacționat și s-au făcut 

promisiuni. S-a făcut promisiune că se termină la finalul lui septembrie. Acum avem o promisiune că 

se termină la finalul lui ianuarie. Aș fi foarte încântată să se țină de acest lucru. Dar acum vin din 

partea cealaltă a profesiei. Sunt arhitect de peste 22 de ani și lucrez în domeniu de peste 22 de ani. 

Există achizița făcută? Este încredințarea directă făcută? Înțeleg că a fost votat bugetul. Dar există 
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procedurile făcute, pentru că și acelea iau timp. Aș vrea și ceea ce îmi doresc este și ceea ce am 

transmis în scris este așa: vrem un grafic de lucrări, exact ce sume mai trebuie făcute, pentru că noi, 

părinții, pentru că știm cât de cât din alte surse care sunt sumele, împreună cu colaboratorii mei și ai 

altor părinți putem să facem donație și să rezolvăm problema, da, dar o vrem în scris, nu mai vrem... 

Școala a făcut peste 25 de sesizări. Nu a primit răspuns la nimic. Din 2019 sunt sesizări peste sesizări. 

Deci ceea ce îmi doresc este să... nu știu cine, pe vremuri exista o direcție căreia te puteai adresa direct 

acelei direcții și puteai să rezolvi lucrurile cu specialiști care erau ei sau cum erau ei. Nu vreau de la 

dumneavoastră să îmi dați dumneavoastră răspunsul, dar să-mi dați direcția și omul care se ocupă și 

am eu grijă să-mi dea graficul de execuție și ceea ce este de făcut. Îmi cer scuze de ton, dar, mă scuzați, 

după 2 ore de stat în frig nu mai sunt foarte diplomată. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim frumos. O să-l rog pe 

domnul Viceprimar, dacă dorește să răspundă!?! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar a Sectorului 1: Da, o să urmăresc exact ceea ce ați spus 

dumneavoastră și o să vă transmitem cât se poate de repede toate răspunsurile pe care le-ați solicitat. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza:Vă 

mulțumesc! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar a Sectorului 1: Cu plăcere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Eu, doamnă, vreau doar să vă traduc un pic ce înseamnă ”o să verific” 

și ”o să vedem” și ”o să vin cu răspunsuri”. ”O să” înseamnă, să știți,  în această primărie că la sfârșitul 

lui ianuarie va fi la fel și vi se   va da termen   în  martie, iar în martie o   să   fiți din nou aici, 

întrebându-ne ce se poate face, dacă putem să vă dăm un calendar. Deci, eu, părerea mea... părerea 

mea, simplu consilier aici de față cu colegii mei, este să insistați un pic din partea părinților și a școlii, 

să cereți termene, la fel. Acum, întrebarea mea este: dacă doamna Primar a promis în septembrie, 

eram și noi de față acolo, că dă drumul la acest spațiu, însă la sfârșitul lui septembrie. Acum suntem 

la sfârșitul lui decembrie și a spus că la sfârșitul lui ianuarie o să dea drumul la spațiu. Întrebarea mea 

este acum în fața consilierilor aici, dacă doamna Primar nu respectă nici termenul acesta pentru Liceul 

Tonitza, doamna Primar n-ar trebui să-și dea demisia și să ne ierte pe toți de acest chin, inclusiv Liceul 

Tonitza? Că ce să vedeți, mulți dintre absolvenții Liceului Tonitza au ajuns în Franța și fac cinste artei 

și creației artistice din Franța. Ajută foarte mult și statul cu care doamna Primar mai are tangențe, din 

câte am înțeles. Deci, una peste alta, este așa: câte termene vi se mai dau până când ajungem să 

rezolvăm această problemă? 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Dacă îmi 

permiteți, noi, în Comitetul Părinților, am luat următoarea decizie și v-o spun aici direct, cred că a 

fost pusă și în comunicatul pe care l-a dat colegul meu de grup, ca să spun așa, respectiv am depus o 

hârtie scrisă. Există un termen legal de a se răspunde la ea. În secunda în care nu am primit răspuns 

și vedem că nu se mișcă nimic, copiii noștri vor veni și vor face ore, că-i cald, că-i frig, că plouă, că 

ninge, în fața Primăriei, până când o să fim ascultați și o să se întâmple ceva. Așa, în grupuri de câte 

20 ca să se numească pichetare. 
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Domnul Adrian-Viorel Oianu: Eu ce să vă mai zic? 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Altă 

variantă, îmi pare rău, dar nu mai este. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Știu. Știu. Deci, noi, Consiliul, putem să vă promitem că facem și 

noi în continuare sesizări ca să primim răspunsuri.. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Vă rog 

frumos! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mai mult decât atât ce să vă zic? După cum observați toate 

răspunsurile vin cu ”o să”... ”o să”... Știți și dumneavoastră, ”o să” înseamnă nimic. Deci dacă puteți 

să smulgeți cu cleștele de la domnul Viceprimar, că doamna Primar e ocupată, vreun răspuns, vă rog 

frumos, vă sugerăm să-l obțineți, pentru că ce rămâne aici în Consiliu e oficial și poate va fi respectat. 

După cum observați nu se răspunde nici la sesizări. Nici nouă nu ni se răspunde la sesizări. Suntem 

într-o situație de genul acesta. Cum să vă zic? Încercați să aveți un dialog cu domnul Păiuși astăzi, 

adică dacă cumva vă răspunde. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Adică eu 

aș încerca să am un dialog cu oricine, dar toată lumea, cu părere de rău, se uită în telefoane. Deci, 

probabil că nu este de interes să avem artiști în țară, nici oameni de cultură. Îmi pare rău că v-am 

deranjat. Ce să spun? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact! 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Este tot ce 

pot să spun! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Da, după cum observați, problema copiilor din sectorul 1 nu este 

numai o problemă de transport, este și o problemă de educație, de condiții pentru a-și desfășura 

activitatea și a fi în situația să poată să meargă la școală în condiții normale. Nu înțeleg de unde această 

asuprire a copiilor din sectorul 1? Ce are doamna Primar cu copiii din sectorul 1? Nu le plătește bursa, 

nu-i transportă, nu le dă locație. Ce se întâmplă aici? Copiii sunt de vină în sectorul 1? 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Nu...nu... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Să vă spun ceva. Acum câteva zile am văzut-o interogând copiii, 

luând această atitudine a unui personaj din desene animate dacă vă aduceți aminte, arăta foarte bine 

ca Cruella de Vil din ”101 dalmațieni”, întrebând copiii: ”Dar voi știți ce căutați aici?” Cu acest ton 

inchizitoriu sinistru, de tortură, pe care sincer să fiu părinții ar fi trebuit să-l amendeze, adică s-o dea 

în judecată, poate,  pe doamna Primar că a îndrăznit să pună asemenea întrebare fără acordul părinților. 

În sfârșit, dincolo de asta, mai mult decât noi, consilierii, să vă promitem că o să facem și noi, la 

rândul, sesizări și o să trebuiască să facem de astăzi începând un fel de follow-up de aproape ca să 

vedem dacă se poate ajunge la o soluție, nu avem ce garanții să vă dăm, că după cum observați aparatul 

primarului nu vorbește cu noi. 
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Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Ideea este 

următoarea: În Consiliile de administrație ale școlii participă membri din primărie. Am fost complet 

dezamăgită să aflu că multe din informații nu ajung la cei la care trebuie să ajungă în primărie. Adică 

mi se pare, mă scuzați, penibil, să trebuiască să vin eu să expun problema liceului, când avem membri 

care vin. Mi se pare, nu mai spun cum, să mi se spună că nu știu cum arată Școala Uruguay. Din 

păcate, știu foarte bine cum arată Școala Uruguay. Știu foarte bine care sunt reglementările. Știu, de 

asemenea, că nu sunteți singurii, da, care nu ați făcut ceva. Pentru că acest liceu are probleme de foarte 

multă vreme. Și ceea ce am spus la începutul ședinței... întâlnirii... și domnului Oianu, și în ședințele 

noastre de consiliu, nu mă interesează în momentul ăsta cine sunt vinovații. Chiar nu mă interesează. 

Aia e treaba DNA-ului, DIICOT-ului, cine mai vreți dumneavoastră și oricărei alte comisii. Pe mine 

mă interesează ca copilul meu și copiii pe care îi reprezint să învețe într-un cadru bun, într-un cadru 

care să le sporească creativitatea și să aibă și confort. Pentru că, să vă spun ceva, poate nu știți, copiii 

aceștia fac toate materiile dintr-un an pe care le fac ceilalți de la școala normală, în trei sau maxim 

pentru zile, pentru că alte două zile au atelier. Ei de la clasa a V-a nu au 4-5 ore, au 6-7 ore în fiecare 

zi. Și dacă credeți că pe ei îi iartă cineva că au atelier, nu-i iartă nimeni. De multe ori sunt mult mai 

trași la răspundere decât cei... pentru că am copil tot la școală în sectorul 1 în altă școală. De multe 

ori celălalt este floricică față de ăștia care muncesc 6-7-8-10 ore uneori, pe zi. Deci rugămintea mea 

este, vreau un grafic. Vreau să pot să mă duc să le spun ceva părinților. Când am putea să obținem 

graficul? Între Crăciun și Anul Nou. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Păi, să vă răspundă domnul Viceprimar, că e aici! Poftiți! Domnul 

Viceprimar, răspundeți-i doamnei! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Graficul îl veți obține săptămâna 

aceasta, zilele următoare... 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Mulțumesc! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și lucrările, așa cum vi s-a confirmat, 

la sfârșitul lunii ianuarie vor fi gata. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Ok. O să 

vă rog însă ca aceste lucruri să fie transmise și în scris școlii și băniesc că graficul o să ajungă tot prin 

mailul școlii sau prin ce formulă ajunge la noi. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Da, cred că nu are rost, dacă doriți eu 

pot să dau citire la absolut toate problemele care au fost la liceu. Dacă doriți pot să le expun aici în 

fața Consiliului. Bănuiesc că dumneavoastră le știți. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Le știm cu 

toții. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Bun. Eu v-am spus scurt ceea ce putem 

face acum. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza:  Bun, asta 

este, bun. Deci săptămâna aceasta așteptăm, săptămâna asta înseamnă 24, cel târziu.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Exact. Pentru grafic. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Ok. 

Mulțumesc! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: …dar lucrările așa cum vi le-a confirmat 

doamna Primar vor fi gata la sfârșitul lunii... lunii ianuarie, evident. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Așteptăm. 

Și aici... Lucrările sunt gata, dar ca să putem să intrăm în spațiu trebuie să avem și avizul ISU. Ce 

demers s-a făcut? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Aici să fac demersurile. Aici se fac 

toate... Vă dați seama că sunt demersuri în rezolvarea acestei probleme, dar nu pot eu acum să vă 

spun...  

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Bun. Aș 

vrea dacă se poate să avem și un răspuns pe această treabă... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Este o altă autoritate. Este o altă 

autoritate. Ceea ce fac... 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Da, dar este 

o autoritate care lucrează cu altă autoritate a statului, adică nu sunt eu Raluca Tăutu, mă duc la ISU. 

Da, corect? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Corect. V-am spus.  

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Doi la 

mână, să vă explic. Știu foarte bine de la proiectant și de la cei de la ISU că nu s-a depus nicio 

documentație până acum, ea se putea depune în... în avans. 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Documentațiile trebuie să aibe o 

finalitate a lucrărilor. Este o procedură. N-are rost… 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Să ne 

înțelegem, se pot demara discuții  cu ISU... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Discuții sunt demarate. Vă asigur de 

lucrul ăsta, dar documentațiile… sunt documentații care trebuiesc conform legii depuse. Trebuie să 

respectăm această procedură. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Bun, deci 

dacă respectăm și această procedură și dacă o luăm pe procedura legală, deci noi nu vom intra în 

spațiu decât în mai. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Eu cred că mai devreme veți intra în 

spațiu, dar lucrările vor fi terminate, așa cum v-a spus doamna Primar, la sfârșitul lunii ianuarie. 
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Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Deci, repet, 

faptul că lucrările se termină la final... Pe mine mă interesează când intrăm să putem să folosim spațiul. 

Dacă dumneavoastră nu lucrați în paralel și aveți dreptul ca și autoritate, fac acest lucru dezvoltatori 

și fără șpagă, pe persoane fizice, îmi este imposibil să cred că o primărie nu poate să discute ca un 

partener cu cei de la ISU și să creeze acest parteneriat. Și aici repet, vorbesc cu întreg consiliul, nu 

doar cu dumneavoastră, viceprimar. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci încă o dată, v-am spus și dacă 

doriți  repet acest lucru. Există aceste discuții... Dar procedurile... 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Dar 

documentațiile... Deci nu. Ok. Sunt discuții... discuții, pot să vorbesc și eu cu oricine de acolo și rămân 

la nivel de discuții. Ne întâlnim și stăm la o cafea și discutăm, problema e că trebuie depuse niște 

hârtii. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Hârtiile trebuie depuse... doamnă, toată 

documentația...  

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Da, stimate 

domn, știți putin mai bine decât mine. Aveți perfectă dreptate. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nimeni nu deține adevărul absolut, dar 

procedurile trebuiesc respectate, acestea sunt procedurile. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Bun. Care 

credeți că... cum puteți dumneavoastră, primărie, că eu mă adresez primăriei. Eu n-am treabă nici cu 

dumneavoastră, viceprimar, nici cu domnul de la PNL, nici cu domnul de la PSD, n-am treabă cu 

nimeni... dumneavoastră, primărie, ca instituție, ce-mi arătați mie scriptic, ca proces făcut în a rezolva 

această situație. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Exact asta v-am comunicat, că în această 

săptămână până pe 24 veți primi aceste documentații. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Ok. 

Graficul de execuție...Ok. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ceea ce ați solicitat veți primi. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Am înțeles. 

Bun. Așteptăm cu interes, mulțumesc. 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Stimată doamnă!... Stimată doamnă, în primul rând voi începe, 

refuzând să vă întreb așa cum a întrebat doamna Primar copiii cu ”cine v-a trimis aici”. V-a trimis 

dreptul dumneavoastră de cetățean și de părinte al unui copil care învață în Sectorul 1 și care cere să 

i se respecte drepturile. Pe de altă parte, îndrăznesc să vă contrazic. Nu, doamnă, nu mă uitam în 

telefon. Cel puțin eu. Nu generalizați atitudinea consilierilor U.S.R. care stau tot timpul cu ochii în 
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telefon. Am rugămintea, mi-am notat pe această foaie problemele semnalate de dumneavoastră, la 

care voi încerca să răspund punctual. Din luna aprilie... v-am ascultat, am rugămintea, termin imediat.  

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Așa o să 

fac. Sigur. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Din luna aprilie au fost alocați 35 de milioane pentru Liceul 

Tonitza. Acești 35 de milioane vreau să întrebați cum au fost cheltuiți, dacă au fost cheltuiți. Pentru 

că dacă acești bani erau cheltuiți și în fața Consiliului se venea și se spunea am cheltuit acești 35 de 

milioane cu indiferent, aviz ISU, studii de fezabilitate, reparații, orice rachete s-ar fi dorit și se cerea 

o suplimentare, așa cum de fiecare dată Consiliul și-a arătat deschiderea pentru a sprijini actul de 

învățământ, am tot respectul și am foarte mulți prieteni printre artiști și am... cu atât mai mult mă simt 

legat de Liceul Tonitza, la fel ca și de Liceul Enescu, din acest punct de vedere, vă garantez că colegii 

mei consilieri ar fi susținut fără doar și poate orice fel de sumă care era necesară ca în acest moment 

să nu avem această problemă. Deci, dacă mi se poate comunica și întreb eu în numele dumneavoastră 

cum s-au cheltuit acești 35 de milioane și dacă s-au cheltuit acești 35 de milioane și de ce suntem și 

noi în calitate de cetățeni, nu numai de consilieri și dumneavoastră în calitate de reprezentant al 

părinților și cetățean al Sectorului 1, mințiți pe faptul că s-a așteptat rectificarea bugetară, ilegal 

prezentată timp de 10 ori Consiliului Local, care a căutat să respecte legea și când atunci a fost 

corectată și s-a putut vota, am votat-o fără doar și poate, iar problema școlarizării, așa cum era și 

problema medicală ridicată cu centrul de la Romexpo, am cerut ca indiferent de ce alte probleme 

aveam cu bugetul, să fie trecute într-o rectificare separată care ar fi trecut instant. Deci invocarea 

întârzierii rectificării bugetare este pur și simplu un motiv politic ipocrit. Pe de altă parte, îmi pare 

foarte rău, doamna Primar se pare că are curajul să se războiască doar cu copiii, atunci când au venit 

copiii a avut curaj să iasă în mijlocul lor și să îi ia la întrebări. În fața reprezentanților părinților, a 

părții mature, a părții care poate să o tragă la răspundere, se ascunde în spatele domnului viceprimar 

Păiuși. Din păcate ne-am săturat de această poveste fără sfârșit în care doamna Primar ne comunică 

ce are de spus, iese din sală, pleacă și îl lasă pe domnul viceprimar Păiuși ca paratrăznet care să dea 

răspunsuri la toate. Nu este... are o grămadă de păcate și dânsul fără doar și poate, dar nu este 

responsabil pentru toate greșelile pe care le-a făcut doamna Primar și pe toate cerințele absurde pe 

care le-a avut doamna Primar. De ce nu s-au făcut demersurile către ISU de către primărie, pentru că 

s-a desfiintat o direcție de învățământ, cu profesioniști buni, răi, cu păcate sau fără păcate, dar care 

puteau să vină în fața dumneavoastră în acest moment și să vă dea un răspuns adecvat, nu bălmăjelile 

de genul acesta, îmi cer scuze pentru că v-am reținut. Mulțumesc. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Iar eu îmi 

cer scuze dacă am lezat pe cineva vorbind despre uitatul în telefoane, erau... Da, îmi cer scuze pe 

această cale. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Porumb.! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Bună ziua! 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza:  Bună ziua! 
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Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Încă o dată suntem în situația în care 

observăm cât de mult ne îngreunează activitatea sau cel puțin ne îngreunează comunicarea cu cetățenii 

lipsa aparatului de specialitate în ședințele de Consiliu Local. În momentul în care știam că avem în 

sală un reprezentant al părinților pe o problemă atât de importantă din sector precum Liceul Tonitza, 

de ce nu este prezent în sală City managerul care are în subordonare... are în atribuții coordonarea 

Direcției de Investiții și Achiziții. Unde este directorul de investiții? Unde este directorul de achiziții? 

Oameni buni, eu, voi, consilieri locali, nu putem să demarăm aceste lucrări, putem să le bugetăm și 

așa cum a zis și colegul meu, l-am bugetat încă din aprilie. Mai departe, ține de aparatul de specialitate, 

aparat de specialitate care în momentul în care avem cetățeni în sală cu probleme punctuale, pentru 

că bănuiesc că ați menționat în solicitarea dumneavoastră ce problemă vreți să discutăm astăzi, trebuia 

să fie aici. Acum și aici trebuiau să fie cu temele făcute și să dea niște răspunsuri clare pe această 

situație. Unde sunt acești oameni? De ce trebuie să dăm săptămâna viitoare graficul de activități și 

mai știu eu ce alte informații solicitate pe care le tot cer de mai bine de un an de zile și aflu cu... nu 

cu stupoare, dar oricum, da. Deci momentul în care s-a făcut declarația aici în față de către doamna 

Primar a fost că la sfârșitul lunii ianuarie se rezolvă și că vă reluați cursurile acolo. Acum aflu de fapt, 

stați așa, că nu-i așa, că de fapt de abia terminăm noi lucrările atunci. Chiar voiam să întreb și am 

discutat cu cineva, cum... cine garantează că de fapt ISU, ce spuneați și dumneavoastră, va da avizul 

până la sfârșitul lunii ianuarie dacă noi nici măcar nu am depus niciun document până la momentul 

ăsta? Și atunci care e adevărul, oameni buni, iar aruncăm, aruncați de fapt praf în ochii cetățenilor? 

Uite lucrarea, uite suntem gata și facem cursurile în clădire la sfârșitul lui ianuarie. Nu. De fapt dacă 

și e un mare dacă aici, la sfârșitul lunii ianuarie vom termina lucrările la Tonitza. Deci încă o dată 

promisiuni și jumătăți de adevăr. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: În condițiile 

în care în Școala Uruguay avem un process-verbal făcut în această iarnă în care se specifică clar că 

sălile nu corespund dimensiunilor. Dar DSP s-ar putea să dea un aviz favorabil pentru că, ce să vezi, 

trebuie să avem unde să mergem la școală, claie peste grămadă nu contează că ne îmbolnăvim, că ne 

ducem acasă și îi omorâm pe bunicii de 94 de ani. Nu contează. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Dar întreb, atunci, revin încă o dată, în 

momentul în care s-a hotărât și am stabilit, da, că câteva clase merg la Uruguay, revin la aparatul de 

specialitate, nu s-a știut că avem nevoie de aceste avize de la DSP și toate cele și...? Deci ajungem la 

aceleași probleme, coordonare, prioritizare și așa mai departe. Îmi pare rău că nu puteți primi acum 

răspunsurile pentru că asta e și scopul întâlnirii, să fie aici cei din aparat, astfel încât să mergeți de 

aici cu niște informații concrete către copiii și părinții pe care îi reprezentați. Mulțumesc frumos. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza:  Nu. 

Singurul răspuns care a fost primit de la Primăria Sectorului 1 a fost pentru un memoriu, pentru o 

solicitare depusă de o mamă, da, în nume propriu, care solicita și voia să știe de ce nu a fost pusă 

totodată și Școala franceză și de ce nu au fost demarate mai departe lucrările. Școala franceză nu a 

fost niciodată transmisă oficial către școală, ca posibilitate. A fost o ipoteză, cum a fost și Romexpo. 

Au fost ipoteze, atât, iar în momentul în care noi am văzut Școala Uruguay și am spus nu putem să 

facem acolo lucruri, nu am avut și aici nu este doar primăria, a fost ISMB-ul și toți cei implicați. Nu, 
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trebuie să mergeți acolo. Cam ăsta a fost modul de a se pune problema. Știu. Bucata asta nu este la 

dumneavoastră și îmi cer scuze că vă încarc și lungesc aici, dar haideți să vedem poate totuși la 

următoarea întâlnire eu personal, ca architect, vă dau o mână întinsă și vă spun putem să vă ajutăm. 

Facem lucrul ăsta cu cei de la Sectorul 2. Unde suntem o echipă de la construcții, de la Arhitectură, 

care facem consiliere și încercăm să facem pro bono. Nu cerem să ne dați ceva gratis, venim noi să 

vă ajutăm, dar haideți să facem ceva.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Regalia! 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Mulțumesc 

și eu. 

Doamna Ruxandra Eugenia Regalia: Stimată doamnă, eu sunt omul care din luna aprilie tot întreb 

de Tonitza. Nu știu dacă cunoașteți, dar șapte ani de zile am fost implicată direct în Inspectoratul 

Școlar Sector 1. De clădirea din Iancu de Hunedoara am aflat în 2019 de la Tania Andrei, dar nu asta 

vorbim. Nu știu ce greșeli de construcție s-au făcut. Nu asta este problema. Problema este că în luna 

mai și vă rog frumos dacă sunteți curioasă puteți să vă uitați în live, în ședințele filmate, am întrebat 

când Tonitza va intra în drepturi depline. Mi s-a spus la 1 septembrie. În septembrie am mai întrebat, 

pentru că toate școlile din Sectorul 1 indiferent că sunt de-o coloratură sau alta conducerile unităților, 

toate școlile, toți directorii sunt colegii mei și prietenii mei, indiferent că acum mă aflu în calitatea de 

consilier și nu mai sunt inspector. Și fac o paranteză. Doamna Isar, deși mi-a fost colegă la 

Inspectoratul Școlar, nu m-a sunat niciodată să-mi ceară mie, Ruxandrei Regalia, sprijin în calitate de 

consilier pentru problema școlii. Deci, am întrebat când intrăm în septembrie în... și domnul Păiuși 

este de aici și poate confirma acest lucru. Mi s-a spus la 1 noiembrie. În 25 noiembrie iarăși în ședință 

m-am adresat și am ... doamna primar nu era, era domnul Păiuși și dânsul mi-a explicat că se mai fac 

lucrări și pe urmă se va trece... chiar asta urmăream mai înainte și se va trece la întocmirea dosarelor 

pentru cele două avize. Eu am spus aviz PSI, că-s fată de pompier și după aceea mi-am cerut scuze că 

nu PSI, că ISU. Vreau să vă spun că în momentul în care eu întrebam în sala de ședințe ce se întâmplă 

cu Tonitza, și fac o paranteză, Tania m-a rugat frumos să întreb în Consiliu ce facem cu liceul, doamna 

director era în audiență la doamna Primar. De atunci, nu mai știm nimic de Tonitza până ați fost în 

fața... cum îi spune, până când a fost acel miting. Din partea noastră toată susținerea și tot sprijinul, 

nu putem face paralelă cu Sectorul 2. În Sectorul 2 este o altă organizare a primăriei. Acolo mai există 

Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ. La noi nu există așa ceva. Nu există nici măcar 

o echipă din aia mobilă în caz că se sparge o țeavă să meargă în școala respectivă. Asta este 

organizarea. Nu poate nimeni să ne spună, să ne reproșeze că nu ne-am interesat de soarta Liceului 

Tonitza. În legătură cu Școala Uruguay, aceea este o școală tip... școală tip gimnazială, cu niște clase 

pentru un număr redus de copii, că așa se făceau școlile la momentul respectiv, dar vreau să vă spun, 

aveți cunoștință că în vară primăria, până la Romexpo a vrut să ofere Liceului Tonitza spațiul din 

Poligrafiei? 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Nu, această 

informație nu a ajuns la noi. 

Doamna Ruxandra Eugenia Regalia: Mai bine. E mai bine, s-au dus acolo și cred că doamna Andrei 

a fost, doamna Tania Andrei a fost acolo, nu era un spațiu, acolo sunt niște cămăruțe mici și el a fost 
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atribuit Liceului George Enescu pentru că într-un spațiu de ăla de 6 metri pătrați, 7 metri pătrați se 

poate face instrument. Pentru dumneavoastră, când vorbim de ateliere, acolo avem un număr până la 

12 copii în grup, teoretic așa ar trebui, și nu ar fi încăput. Și în al doilea rând, nu e nici luminozitatea 

aceea care este specifică dumneavoastră ca ateliere de lucru. Dar să sperăm și vă promitem că la 

fiecare ședință noi ne vom... ne vom pune întrebarea retoric ce se întâmplă cu Tonitza până vom vedea 

că sunteți în liceu. Aveți tot sprijinul nostru. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza:  Vă 

mulțumesc. Noi am... Nu. 

Doamna Ruxandra Eugenia Regalia: Deci nu ați știut de astea. Ce vi le spun. Deci eu sunt omul 

care din vară tot întreb. Dar Tonitza când, dar Tonitza când... 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Noi am 

făcut partea scriptică, am făcut hârtii pentru că am crezut că așa este civilizat și că așa trebuie făcute 

lucrurile. 

Doamna Ruxandra Eugenia Regalia: Da. Nu știam de ele, noi nu am știut. Poate alți colegi, ați știut 

voi? 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Cei care au 

fost în ședințele de consiliu administrativ sigur ar fi trebuit să știe de ele și să le transmită mai departe. 

Doamna Ruxandra Eugenia Regalia: Pe această cale, vă rog mult transmiteți-i doamnei Isar că o 

rog să mă sune. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Îi transmit. 

Sigur că da. 

Doamna Ruxandra Eugenia Regalia: Vă rog mult. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Așa este și cei care sunt 

în Consiliul de Administrație și domnul Oianu și domnul Gheorghe, în februarie este ședință 

înregistrată aici, puneau aceste întrebări, li se răspundea de doamna Primar că la 1 septembrie e totul 

gata, deci dinainte de buget noi am pus cu toții aceste întrebări.  

Doamna Ruxandra Eugenia Regalia: Și pe urmă am continuat eu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da. Doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: Totul este PR și SF la actuala conducere. Doamnă, de mult nu am mai auzit 

un specialist ca dumneavoastră.Nu vă cunosc, dar mă bucur. Ați dat un exemplu de profesionalism și 

expertiză în domeniu, pe care din păcate nu îl regăsim la actuala conducere. Ați dat, totodată, și o 

palmă peste obrazul celor care habar nu au administrație, dau dovadă zilnic de incompetență și nu 

sunt conștienți că acum au responsabilități și guvernează acest sector. Mă bucur că v-am cunoscut și 

mă bucur că am auzit și eu în sfârșit un expert în domeniu. Vă mulțumim, doamnă! 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza:  Pentru 

puțin. Speram să ne cunoaștem în alte condiții. Nu așa.  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, și domnul Oianu. 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Eu ca... eu ca să închid, da. Dați-i doamnei. Sigur, vă rog! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Apăsați pe... buton. Mulțumim. 

Doamna Ruxandra Eugenia Regalia: Am urmărit eu în presă tot evenimentul din fața primăriei și 

acolo era vorba de un zid. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza:  Da, trebuie 

desfăcută o bucată de gard și transformată în poartă, astfel încât să poată să intre mașina de pompieri, 

dacă Doamne ferește se întâmplă ceva. 

Doamna Ruxandra Eugenia Regalia: Știu, păi de aia am... mi-a venit acum în minte că 

dumneavoastră ați zis că mă uit eu în telefon. Dar eu am niște... 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Să știți că 

pe partea asta nu vă văd, nu știu... cine se uită în telefon. 

Doamna Ruxandra Eugenia Regalia: Nu, dar eu mi-am notat când am zis ce am zis, nu. Știți de ce? 

Pentru că nu știu cine a făcut afirmația ”o dărâmăm noi, părinții”. Nu e OK, că e domeniu public.  

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Nu este, 

normal.  

Doamna Ruxandra Eugenia Regalia: Deci ăla va fi o condiție pe care trebuie să o realizăm ca să 

obțineți, cum îi spune, avizul pompierilor, ISU. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Avizul ISU, 

exact, da. 

Doamna Ruxandra Eugenia Regalia: Mulțumesc, mă scuzați că am intervenit. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Pentru 

puțin. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc. Doamna Tăutu, domnul 

Viceprimar vă cere după ce terminăm să veniți să lăsați și adresa de e-mail să vă poată transmite când 

se vor semna actele. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza:  Sigur, 

mulțumesc mult, domnule Viceprimar. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Oianu!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Închid. Da, mulțumesc. Una peste alta, aici avem de-a face, dacă e 

să vorbim foarte concret, și în încheiere aș vrea să spun că avem de-a face cu o îngrădire a dreptului 

la educație. Despre asta e vorba, la sfârșitul zilei, mai mult sau mai puțin. Acum ați primit niște 

termene. Trebuie să stăm pe ele, să verificăm, de data aceasta probabil că o să ținem mai aproape noi 

în Consiliu, exact, și cu ocazia asta până la sfârșitul anului o să aveți un desfășurător cu activități, ce 
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trebuie făcut și cum trebuie făcut și promisiunea pe care am înțeles eu că ați primit-o de la doamna 

Primar este că pe la sfârșitul lui ianuarie puteți intra în școală, nu pentru că se termină lucrările. Că 

asta e irelevant pentru noi cei din consiliu și pentru copii. Nu, avem de-a face aici, probabil încet, 

încet, cu incompetența care duce la îngrădirea dreptului la educație pentru niște copii care merg la un 

liceu cu vocație. Da, acum, în altă ordine de idei, domnilor consilieri, mulțumesc pentru ce ați spus. 

Aș vrea să vă anunț numai că ce am vorbit eu aici despre doamna Primar a avut un efect. Am primit 

amenințări oficiale, m-au sunat la birou și mi-au spus că dacă nu încetez, vin ei și mă scot din primăria 

de la Sectorul 1. Deci a avut efect. Ce am vorbit noi aici funcționează. Mulțumesc. Mulțumesc. 

Mulțumim. 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza:  Deci dacă 

nu mai... Pot să plec? Vă urez un Crăciun fericit, vin să vă aduc adresa. Un an nou minunat. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Adresa... Crăciun fericit și un an nou bun.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Tăutu, doamna Tăutu, o 

secundă, văd că și doamna Primar s-a întors, domnul Gheorghe dorea să mai... 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Da. Îmi cer 

scuze.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Aș dori eu să îmi cer scuze din partea primăriei pentru că 

dumneavoastră, un cetățean care își plătește taxele în UAT București, un părinte de copil care studiază 

într-un liceu sau o școală din București, a venit la primărie pentru a cere informații și a expune o 

situație, iar primăria o tratează cu spatele, ca să nu zic cu fundul, adică doamna Primar nu fost prezentă 

aici pentru cele 30 de minute în care ați discutat, a venit acum la final, probabil doar ca să tragă 

concluzia. Mi se pare total o lipsă de respect și îmi este rușine de, repet, de această atitudine... 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Eu  vreau 

s-o iau așa, în spiritul Crăciunului și să zic că au fost alte lucruri care au fost mult mai urgente și sunt 

convinsă că toate lucrurile se vor rezolva în termenii agreați și în promisiunile făcute. Dar așa, înainte 

de Crăciun, dați-mi voie să plec optimist. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Să sperăm, doamnă. Mulțumim că ați venit și pentru că v-ați făcuit 

timp pentru a discuta cu noi. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos! 

Doamna Andra-Raluca Tăutu – Președintele Asociației Părinților la Liceul Tonitza: Mulțumesc, 

o zi frumoasă în continuare, seară ușoară și Crăciun fericit! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, la fel! Domnul Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Am o întrebare care ține tot de Liceul Tonitza. Dacă îmi aduc 

bine aminte a existat o discuție pentru închirierea clădirii retrocedate de pe strada Berthelot, închiriată 

de la Congregația OGRAU, ordinul catolic. Retrocedarea a avut loc în anul 2020 și voiam să știu dacă 

s-a mai făcut vreo solicitare în acest fel. Dacă... ce s-a mai întâmplat. Asta nun ține de doamna, nu 
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vreau s-o rețin. Ține de noi, ca aparat al Primăriei. Adică dacă voiam să găsim într-adevăr o soluție, 

cred că și această variantă putea să fie o soluție extrem de civilizată. Vă mulțumesc.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Bun. O să așteptăm 

răspunsul domnului Păiuși. Între timp, v-aș ruga să mergem către votarea proiectului ordinii de zi. 

Dacă nu sunt alte puncte acolo, ca să putem să continuăm. Doamna Porumb! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Trecem la proiectul numărul 4? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu, mai întâi votăm ordinea de zi. Da, 

așa este, mai întâi votăm ordinea de zi. Avem proiectul nr. 4, după aceea mergem la suplimentară și 

Diverse. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: OK. O să vă rog, domnule Președinte, nu 

știu exact dumneavoastră de pe ce document citiți. La proiectul numărul 4 să fim un pic atenți, pentru 

că așa cum a venit proiectul pe ordinea de zi nu are mențiunea la final. Deci procesul-verbal de 

inspecție al Direcției Generale numărul 5000 prin orice acțiune. În proiectul venit pe e-mail-ul 

consiliului local, în titlu nu apare această mențiune și am rugămintea să fie citit fix așa cum este 

proiectul și să considerăm că aceasta este o eroare materială și să nu îl menționăm. Mulțumesc frumos. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim pentru mențiune. Bun. 

Supun la vot proiectul ordinii de zi. Între timp voi întreba și online. Domnule Drăgușin, cum votați 

ordinea de zi?... Doamna Grigorescu? 

Doamna Alina-Cristina Grigorescu (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Vicol? Domnul 

Vicol, domnul Drăgușin? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule Drăgușin. 

Domnul Vicol? Bun. La acest vot nu este… ba da. Domnule Vicol, cum votați ordinea de zi? Vă 

auzim acum.  

Domnul Ned Vicol (online): Da, mă auziți? Alo? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (online): Îmi cer scuze, Remus Șerban sunt. M-ați strigat? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu v-am strigat, o să vă strig imediat, 

domnule Șerban. Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Și domnul Șerban?  

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc, nu erați aici la mine trecut 

online. Am să vă trec. OK. Bun, deci avem unanimitate voturi pentru. Ordinea de zi a trecut.  

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI  din 26 de  consilieri 

locali prezenți în momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Păiuși, dacă doriți să-i 

răspundeți domnului Tudose! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Tudose, puteți să ne mai 

spuneți încă o dată ce clădire… despre ce clădire trebuia să răspundă domnul Viceprimar? Ok, 

transmiteți-i dânsului și așteptăm separat. Bun. O să dau citire proiectului de pe ordinea de zi, proiectul 

de  la punctul 4. Deja am descărcat cele trei procese-verbale. 

 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București 

să întreprindă demersurile legale în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului București, prin reprezentant legal sau convențional în vederea ducerii la 

îndeplinire a măsurilor dispuse prin Procesul-verbal de inspecție al Direcției Generale de 

Inspecție Economico-Financiară nr.5093/i/20.07.2021 (K2-369/09.12.2021) 

   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici am luat în considerare ceea ce 

mi-a spus doamna Viceprimar Porumb. Pe acest proiect dacă sunt amendamente sau puncte de vedere, 

vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Doamna Porumb! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Avem un amendament la proiectul nr. 4 

de pe ordinea de zi. Foarte succint proiectul… amendamentul nostru se referă la a demara acest proiect 

prin reprezentantul legal, și anume, prin aparatul juridic pe care Primăria Sectorului 1 îl are. Așa cum 

știți, în acest an, că practic avem un an de când  Primăria Sectorului 1, prin votul nostru, într-adevăr 

am dat un vot de încredere doamnei Primar și în același timp, ulterior, doamnei Trandafir, să se ocupe 

de procesele pe speța cu firma de salubritate, însă am obținut cu mari întârziere rapoarte incomplete 

și ne-am trezit ulterior că, deși ar trebui să ne reprezinte, doamna avocat acuză Consiliul Local mai 

departe în procesele pe care le face. Astfel, și am așteptat totuși la un an de zile, poate știm și noi 

exact care este suma pe care Primăria Sectorului 1 a cheltuit-o cu acest contract al doamnei avocat 

Trandafir, ținând cont că rezultatele au fost zero până la acest moment. Ca urmare, propunem un 

amendament, fiind de acord cu punerea în aplicare a deciziei date de către Ministerul Finanțelor în 

urma controlului, ca acest proces să se facă prin aparatul de specialitate, conform atribuțiilor pe care 

le are și ținând cont de prejudiciul, potențialul prejudiciu, pentru că pentru colegii care au citit, sunt 

sigură că am citit toți, și pentru cetățenii care au citit prezentul proces-verbal adus în discuție, cei de 

la Ministerul Finanțelor menționează de foarte multe ori faptul că nu se regăsesc documente și că 

întreaga concluzie se bazează pe documentele care le-au fost puse la dispoziție. Și atunci dacă nu am 

găsit ”n” documente mă întreb eu cum am mai încheiat alte protocoale ulterioare cu firma respectivă. 

Dar să trecem la amendamentul propriu-zis. 
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Amendament: Deci paragraful 7 al bazei legale… o să încep și cu acesta, paragraful 7 al bazei legale 

din proiectul de HCL nr. K2-369/09.12.2021 se înlocuiește cu: ”Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 291/2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, a numărului de 

personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate ale 

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

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

completările ulterioare”.  

Titlul proiectului se modifică și va avea următorul cuprins: ”Proiectul de hotărâre privind 

mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București să întreprindă demersurile legale, 

în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin 

reprezentant legal, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul-verbal de 

inspecție al Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară nr. 5093/i/20.07.2021, în 

condițiile legii”. 

Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Se mandatează Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului București să întreprindă demersurile legale, în numele și pe seama Consiliului Local 

al Sectorului 1 al Municipiului București, prin reprezentant legal, în vederea ducerii la îndeplinire 

a măsurilor dispuse prin procesul-verbal de Inspecție al Direcției Generale de Inspecție 

Economico-Financiară nr. 5093/i/20.07.2021”. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Preluând ceea ce tocmai a menționat colega mea și profitând de 

senzaționala prezență a doamnei Primar la o ședință de Consiliu vreau să știu și eu când proiectul 

votat în acest consiliu privitor la analiza de către comisia formată din Consiliu și aparat de specialitate 

a activității doamnei avocat Trandafir își intră în atribuții. De două luni de zile acest proiect zace la 

cabinetul doamnei Primar care refuză să pună în aplicare o hotărâre votată de Consiliu. Doamna 

Primar, țin să vă anunț că activitatea doamnei Trandafir este remunerată din banii cetățenilor 

Sectorului 1. Avem acest drept, în calitate de consilieri, să știm și să analizăm   randamentul  pe care 

l-a dat această casă de avocatură. Cum tocmai am primit astăzi rezultatul favorabil obținut de o altă 

casă de avocatură angajată de dumneavoastră într-un proces la care, cunoașteți despre ce este vorba, 

procesul cu HG 349 cu Iridex, cred că aveți buna credință și dovada bunei credințe și din partea noastră 

că nu este o chestie personală. Atunci când o casă de avocatură își face treaba este absolut ok. Atunci 

când o casă de avocatură sau o persoană nu își face treaba și este remunerată cu sute de mii de lei din 

banii cetățenilor Sectorului 1 ne ridicăm această problemă. Vreau să-mi răspundeți când devine 

operațională comisia de analiză, nu spun anchetă, asta o vor face probabil alte autorități, a activității 

doamnei avocat Trandafir. A fost votată în ședința de consiliu și așteptăm decizia dumneavoastră de 

la cabinetul primarului. Vă mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Primar, dacă 

doriți să-i răspundeți domnului Tudose. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: În primul rând despre 

amendamentul PNL. Acest amendament lasă fără conținut proiectul de hotărâre și este ilegal. De fapt 



   
 

   61 
 

vrem să recuperăm, așa propune amendamentul, vrem să recuperăm prejudiciul cauzat de PNL cu 

angajații numiți tot de PNL și PSD, nu? Angajații care sunt aici toți numiți de PSD și PNL și cu acești 

angajați vrem să recuperăm prejudiciul cauzat de PNL. Am înțeles. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Primar, vi s-a pus o întrebare 

de către domnul Tudose. Dacă faceți acuzații aiuristice puteți să le faceți, dar răspundeți întrebărilor 

și după aceea puteți discuta și pe tema aceasta. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnule Președinte, mi-ați 

dat cuvântul! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: V-am dat cuvântul să-i răspundeți 

domnului consilier Tudose. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Dumneavoastră vreți să vin 

aici, când vin aici nu vreți să mă lăsați să vorbesc.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să vorbim și noi despre flori 

pe câmpii. Fiecare pe ce vrea. Haideți să răspundeți la întrebare! 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Acum, ca să-mi termin ideea. 

Acum când vine cineva să rezolve ce ați distrus, adică vine să rezolve acest prejudiciu, să recuperăm, 

aveți curaj și votați această hotărâre fără circ, fără scandal și fără să dezinformați, da? În loc să faceți 

ceea ce trebuie să faceți, faceți circ și scandal. Aș fi vrut și să răspund despre Tonitza. Am vorbit cu 

toți părinții care au venit. Am vorbit cu doamna care este aici de mai multe ori. Am înțeles că a 

dezinformat. Aș fi vrut să vorbesc și de… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Primar, faceți iar niște 

acuzații. O să am și eu niște întrebări legat de acuzațiile dumneavoastră. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Și atunci când eu vă propun 

să iau cuvântul și să vorbesc și despre asta, pentru că vă plângeți când plec în momentul în care mă 

jigniți, sunt gata să vorbesc despre acest lucru. Bun. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți, doamna Primar! Haideți să 

facem așa: doriți să-i răspundeți domnului Tudose la întrebare legat de casa de avocatură a doamnei 

Trandafir? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Eu ce… e un pic ciudat pentru 

că mi-ați dat foarte puține mandate. În rest s-a ocupat Direcția Juridică de aici, pe care o știți foarte 

bine. Despre ce fac ei nu vă interesează, că probabil știți deja sau… dar când doamna Trandafir, 

doamna avocat, obține multe rezultate pozitive, adică în sfârșit câștigăm în instanță, aici vreți să 

verificați ceea ce face ea, nu? Adică e o dublă măsură care nu este deloc explicabilă prin rezultatele 

obținute. Aparatul primăriei nu a câștigat niciodată niciun proces… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Primar, iarăși faceți niște 

acuzații asupra propriului aparat.  
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Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu, nu sunt acuzații... 

Domnul Daniel -Ciungu - Președinte de ședință: ...care nu sunt reale ... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: … niște fapte, domnul 

Președinte... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: ...cum să spuneți, cum să spuneți că 

nu au câștigat niciodată nici un proces? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnule Președinte, sunteți 

în calitate de președinte aici? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Sunt, m-ați mai întrebat aceste lucruri, 

doamna Primar. Da, sunt  în calitate de președinte. Vă rog să revenim la subiect. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Pentru că foarte des vă dați 

cuvântul dumneavoastră. Bun. Despre Tonitza reluăm discuția? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Primar, încă o dată nu ați 

dorit să-i răspundeți domnului Tudose. Am înțeles. Ok. Încă un lucru, ați spus… ați făcut o acuzație 

cum că acel amendament ar fi ilegal. V-aș dori să-mi spuneți și mie exact ce lege încalcă și ce articol? 

Dacă faceți aceste acuzații calomnioase.... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Este ilegal faptul că noi, ce 

trebuie să facem aici cu toții, pentru că sunteți și voi responsabili de aplicarea măsurilor hotărâte de 

Ministerul Finanțelor, noi trebuie să facem tot ce este în puterea noastră ca aceste măsuri să fie 

implementate, știți? Să recuperăm acest prejudiciu. Este... nu este legal să nu faceți tot ce putem ca să 

recuperăm acest prejudiciu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Păi stați un pic, adică  de la ilegal ați 

ajuns la a ne spune niște lucruri de… nici nu știu... filozofie... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Da… nu este așa, domnul 

Președinte, legal? Trebuie să recuperăm acest prejudiciu? Da sau nu? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O rugăminte, haideți să nu țipăm, vă 

rog frumos! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Este da sau nu? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog frumos, dragi colegi, să nu 

țipăm. Un lucru aici legal, legal... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1:  Este sau nu?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Eu v-am întrebat un lucru. Dați-mi, 

vă rog, legea care este încălcată de acel amendament. Aveți sau nu posibilitatea să faceți acest lucru? 

Dacă nu, vă rog eu frumos, nu mai faceți aceste acuzații calomnioase. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Da, domnul...  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Înțeleg, vreți o apărați pe doamna 

Trandafir, vreți să-i mai dați niște bani în buzunar pentru rezultate zero. Ok, vreți să faceți treaba 

asta... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Și eu fac niște acuzații...? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Noi vrem ca aparatul primăriei să se 

ducă în instanță și să câștige. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnule Președinte, spuneți 

că acest avocat are rezultatul zero și spuneți apoi că eu fac acuzații? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Păi noi nu știm… noi nu știm pentru  

că noi nu am primit nici o informare. Deci pentru noi... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu știți să citiți? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Pentru noi, pentru Consiliul acesta 

local care n-a primit nici o informare legată de procesele... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul...  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: ... doamnei Trandafir. Noi nu 

cunoaștem, deci, drept urmare pentru noi, rezultatele dânsei sunt zero. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul Președinte, nu știți 

să vă uitați la portalul de justiție? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Primar, noi am pus niște 

întrebări și în scris și oficial aici, verbal... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Ați văzut ce a ieșit astăzi în 

portalul de justiție? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Și am întrebat ce a făcut doamna 

Trandafir și nu am primit până acum, a trecut un an de zile, nici un răspuns. Nu se poate așa ceva. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu se poate. Ea s-a întâlnit 

cu dumneavoastră de câte ori ați... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Fals. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: … ați întrebat și ați cerut acest 

lucru. Nu e fals! Întrebați și o să vă întâlniți și eu o să vă spună exact ce rezultate are. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Să se uite lumea frumos pe 

înregistrările ședințelor și vedem de câte ori am cerut și de câte ori a venit. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Noi nu vrem să vină aici în 

fața unor oameni care nu doresc să înțeleagă ce… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Adică unor oameni ce nu vor să 

înțeleagă... nu știu ce nu dorim să înțelegem. 
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Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: ...adică, când au fost niște 

întâlniri specializate pe acest subiect în care ea avea posibilitatea de a discuta, de a explica ce face 

mereu a venit. Întâlniri politice, nu, nu dorește. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu dorește. Am înțeles. Doamne! 

Consiliul Local al Sectorului 1 este o entitate a administrației publice locale. Doamna avocat Trandafir 

trebuie să vină să răspundă întrebărilor Consiliul Local pentru că dânsa ne reprezintă în instanță. 

Dumneavoastră ați ales ca dânsa specific să ne reprezinte în instanță, nu altcineva. Noi v-am dat 

mandat să mergeți și să căutați un avocat care să își facă treaba bine. Noi nu avem habar din punct de 

vedere oficial al înscrisurilor pe care dumneavoastră ca Primar și dânsa ca reprezentant al Consiliului 

Local trebuia să ni le transmită. Nu avem habar pentru că nu ni le-a transmis. Am transmis întrebări 

în scris, conform Codului administrative, și întrebări verbale aici, în Consiliul Local. Atâta timp cât 

nu ne răspundeți, nu vă așteptați să credem vreun cuvânt din ceea ce spuneți. Bun. Domnul 

Gheorghe...  

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Știți... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Gheorghe! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Eu am văzut supărarea 

imensă, strigătele de teroare am putea să spunem. Nu știu dacă vin de la domnul care…  consilier de 

acolo, care îl sună pe Romprest să nu voteze proiectul de hotărâre pentru a recupera prejudiciu sau… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Ca de obicei. Vodevil la primărie, aici. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: …domnul… domnul Dinu 

care s-a milogit de mine să bugetăm toate facturile. 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna… doamna Primar… doamna 

Primar, nu ne mai calomniați… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu vă este puțin rușine 

pentru... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, eu mă milogesc de  dumneavoastră ca să faceți 

treabă în primărie, doamna Primar! Să meargă copiii la școală, doamna Primar! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu vă este un pic rușine 

pentru cel mai mare jaf realizat în administrația publică?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar… doamna Primar, este cazul să ieșiți din această 

zonă de minciună constantă pe care o aruncați. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Acum.... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Eu m-am milogit de dumneavoastră? V-am rugat să respectați 

legea, doamna Primar, știți dumneavoastră, legea… chestia care scrie în Constituție, știți? 
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Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Dar o știți mai bine decât 

Curtea de Conturi, decât Ministerul Finanțelor… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: … decât Inspecția Judiciară a 

Ministerului de Finanțe?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Curtea de Conturi v-a scris negru pe alb... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1:  Da, și atunci legea care vă 

place,  legea Romprest, așa se cheamă, nu? Legea Romprest! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, Curtea de Conturi v-a scris negru pe alb ce aveți 

de făcut. Adică să puneți facturile în buget. Facturile restante. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu așa a scris, nu așa a scris 

Curtea de Conturi.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, punctul 2,  cum  adică?   Dar  ce  a  spus?  

Spuneți-mi, vă rog! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu, Curtea de Conturi a spus 

să includem în contabilitate, în niciun caz de bugetăm aceste facturi. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Păi ce înseamnă după dumneavoastră? Includerea în contabilitate 

ce înseamnă? Nu înseamnă bugetare? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnule, cred că ar trebui să 

vă duceți la cursul de administrație publică! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamnă, cred că între noi doi dumneavoastră ați picat de mult la 

administrația publică. Desigur! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu este să bugetăm, e un cont 

acolo care se numește facturi în clarificare, care nu înseamnă să bugetăm. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, dacă doriți să faceți declarații politice aveți 

Facebook-ul, ca de obicei. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu este o declarație politică. 

Este vorba pur și simplu de contabilitate.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Haideți să îmi răspundeți și mie la întrebare. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dragi colegi, deviem de la subiect. Cu 

toții  am spus foarte clar, public, săptămânile trecute ce și cum. Am citit aici decizia Curții de Conturi. 

Este evident ce se întâmplă. Nu are sens să mai discutăm, din punctul meu de vedere. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Ba are foarte mult sens, 

domnul Președinte! Știu că vreți să vă apărați… 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Primar n-ați fost prezentă la 

acea ședință… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Sunt prezentă la toate 

ședințele, dar în momentul în care încep jignirile… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Domnul Ciungu! Domnul Ciungu, am luat și eu cuvântul, doamna 

Primar a vorbit până acum oratorie pură. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog, frumos domnul Gheorghe! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Am vorbit foarte mult, nu-i 

așa? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Mulțumesc. Dacă se poate să oprim microfonul să vorbesc și eu 

pentru minut. Mulțumesc. Doamna Primar, v-am întrebat atât eu, cât și domnul Tudose și revenim cu 

întrebarea. Când dați dispoziția pentru numirea funcționarului din partea primarului pentru a începe 

comisia de anchetă a doamnei Trandafir? Vrem să știm activitatea dumneaei. Dacă a adus… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul Dinu Gheorghe, 

doamna Trandafir are foarte multă muncă pentru a recupera tot, adică prejudiciile pe care suntem 

obligați să le recuperăm. Avem o datorie, și eu și dumneavoastră, ca să punem în aplicare aceste 

măsuri dispuse de diferite instituții publice, da, Curtea de Conturi, ANRSC, Inspecția Judiciară din 

cadrul Ministerul Finanțelor și eu vreau să-și facă treaba. Nu vreau s-o acuz că are succes, așa cum  

doriți să faceți asta. Nu vreau să o pun sub anchetă pentru că-și face datoria.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Cât aveți de plată penalități? Cît aveți de plată?... Doamna Primar, 

am o veste dumneavoastră. Consiliul Local este o autoritate cu putere cel puțin egală cu a 

dumneavoastră. Dacă am decis formarea unei comisii trebuie să vă faceți datoria de ales al poporului 

și să respectați o decizie a noastră, a Consiliului Local. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu, eu… datoria pe care o am 

este în fața Consiliului... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Cred că știți și dumneavoastră că este o penalitate administrativă 

pentru ce faceți și este și abuz în serviciu, dacă continuăm așa. Haideți să nu intrăm în astfel de jocuri. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul consilier, datoria 

mea este să respect aceste măsuri, să recuperez acest prejudiciu.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Corect, cât aveți penalitate anul ăsta de plătit?  

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Și asta face doamna Trandafir 

și vreau s-o las să facă ce are de făcut…  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, cât ați plătit… cât ați plătit penalități anul acesta? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: …și nu vreau ca ea să fie 

intimidată de dumneavoastră, așa cum faceți cu toți cei care ating interese Romprest. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, cât ați plătit penalități anul acesta? 
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Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Și nu vreau s-o pun sub 

anchetă, așa cum ați spus dumneavoastră. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Desigur, este dreptul nostru să o anchetăm dacă nu își face treaba 

bine sau poate își face, s-o și aplaudăm. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Dar cum știți că nu își face 

bine...? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Păi nu știm. Am zis dacă...  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Din punctul de vedere al cetățenilor își face foarte bine, din 

punctul de vedere Romprest nu face bine. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Poate cetățenii care vă suflă dumneavoastră la ureche, restul ați 

văzut, vin în fața primăriei ca să vă certe… să vă spună să.... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: În fața primăriei vin cetățenii 

neinformați sau manipulați politic de dumneavoastră. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Exact, exact, vin copii manipulați, da, doamnă, mai cunoaștem. 

Categoric.  Știți… știți… știți că primul semn… să știți că un semn al paranoiei este în momentul în 

care crezi că totul este împotriva ta. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Dar cine vrea s-o ancheteze 

pe doamna avocat? Apoi spuneți că sunt paranoică, că eu am o problemă de paranoia. Dumneavoastră 

vreți să anchetați singurul avocat care a reușit să obțină ceva. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, nu am zis asta. Eu v-am spus  că e un semn al 

unei afecțiuni medicale, doamnă…eu am spus un semn al unei afecțiuni medicale, nu al 

dumneavoastră. Nu știu dacă dumneavoastră aveți. Nu v-am făcut eu vreo verificare. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu, n-am înțeles ce ați spus. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Am spus că... nu v-am spus că dumneavoastră aveți vreo afecțiune 

și doar am spus că un semn al paranoiei, care este o afecțiune medicală, este în momentul în care crezi 

că tot, că totul, toată lumea este împotriva ta și tot timpul crezi în teoria conspirației. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul consilier, eu nu vreau 

s-o anchetez pe doamna Trandafir. Dumneavoastră ați spus și susțineți și insistați că vreți să o 

anchetați. Adică vreți să anchetați avocatul nostru care se ocupă de cazul Romprest. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamnă, nu pe dumneaei, nu pe dumneaei. Doamna Primar, eu 

vreau să știu activitatea și vreau să știu că banii care au fost plătiți până acum și care urmează a fi 

plătiți, că înțeleg că mai sunt bani de plătit pentru activitatea doamnei Trandafir, au fost cheltuiți 

corect, că doamna Trandafir a și performat... Povești...  

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Și fondurile Romprest nu 

vreți să aflați dacă au fost cheltuite corect? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Desigur, doamna Primar! 
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Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Sunt sute de milioane și 

vorbiți de câteva zeci de... adică un avocat trebuie plătit, nu știați asta? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, am o întrebare. În raportul Ministrului de Finanțe 

nu au fost oferite din partea Primăriei niște documente. Ați făcut vreo plângere penală pentru a vedea 

cine a ascuns acele documente care trebuie să fie în primărie?  Explicați-mi și mie. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu, n-am înțeles, puteți să ... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: În documentul de la Ministerul de Finanțe scrie negru pe alb că 

nu au fost puse la dispoziția celor trimiși de minister anumite documente. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Păi, domnul consilier, ați citit 

acest raport, pentru că am impresia că-mi citiți un raport total diferit. Scrie acolo că trebuie recuperate 

243 de milioane de lei. N-ați văzut toate astea? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, mie îmi place ce vorbiți dumneavoastră, dar… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Despre asta vorbim! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: … dar o concluzie a unei anchete care nu are toate documentele 

luate în considerare… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: E nulă? Așa spuneți 

dumneavoastră? Așa vrea Romprest! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Eu nu zic că este nulă, dar ridică semne de întrebare asupra a ceea 

se întâmplă Primărie. Am și eu o întrebare, doamna Primar… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Încă o dată, vreți neapărat să 

nu recuperăm acest prejudiciu? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Eu vreau să recuperăm, dacă există, doamna Primar! Normal. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am o rugăminte, doamna Primar! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Dacă există. Adică 

dumneavoastră puneți la îndoială ce scrie în acest raport? De fapt, asta spuneți!  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Nu, pun la îndoială onestitatea celor care nu au avut datele pentru 

a se analiza acest raport. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul… domnul consilier, 

am reținut. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Nu se poate să.... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să ne auzim unul după altul, 

pentru că altfel nu ne putem înțelege. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Da, domnule Președinte... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Spuneți-mi și mie, vă rog, cât...  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Încă o dată am dat cuvântul domnului 

Gheorghe. Vă rog, domnule Gheorghe, terminați ceea ce aveți! Doamnă Primar, după aceea puteți să 

răspundeți. Haideți să nu mai intervenim unii peste alții.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, spuneți-mi și mie, vă rog, câți bani am plătit 

penalități anul acesta în urma refuzului dumneavoastră de a achita facturi? Vreau să știu suma exactă, 

ca să știe și cetățenii cum s-au dus banii dumnealor pe apa sâmbetei, pe refuzul dumneavoastră de a 

plăti anumite facturi. Care este suma exactă până la zi? Trebuie s-o știți că doar sunteți administratorul 

primăriei! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul consilier, am reținut, 

dar până acuma nu se aude, adică ce spuneam nu era transmis. Nu știu. Atunci, domnul consilier, am 

reținut că considerați ilegal acest raport făcut de Curtea de Conturi… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Dimpotrivă, nu am zis că este ilegal, am zis doar că mă miră că 

nu sunt anumite documente. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Ați spus că este nul… că este 

nul acest raport… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu, dumneavoastră ați folosit cuvântul 

nul. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu.. nu, nu… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: ...consilierul nu a folosit acel cuvânt.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Nu, dumneavoastră ați spus acest lucru! Doamna Primar nu îmi 

puneți cuvinte în gură, cum nici eu vă pun dumneavoastră. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Atunci ce ați spus? Spuneți 

din nou ce ați spus, atunci! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Eu v-am întrebat dacă ați lua niște măsuri legale pentru cei care 

nu au pus la dispoziția echipei de anchetă din Ministerul de Finanțe anumite documente, cum scrie și 

în raport. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Adică ați spus că raportul este 

nul dacă nu… dacă n-au avut la bază toate documentele, nu? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, eu nu am folosit cuvântul nul. Nu se aude până 

acolo...? Poate trebuie să-i schimbăm căștile doamnei Primar, vă rog! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: E adevărat că nu articulați 

foarte bine. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Avem o pereche de căști noi că nu aude foarte bine doamna 

Primar? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Bun și apoi ați spus că vreți 

să anchetați pe doamna avocat care avea rezultate.  
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Eu nu vreau să anchetez… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Așa ați spus.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamnă, ancheta… ancheta o poate face un procuror, doamnă! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Și apoi nu vreți ca doamna 

Trandafir să se ocupe de acest dosar, de recuperarea prejudiciului pentru că ar fi… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamnă, doamnă...  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok. Haideți să ne auzim unul unul 

după altul, vă rog!  

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Bun... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: V-am pus o întrebare, haideți să răspundeți la întrebare, vă rog! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Și încă ceva… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Se poate să răspundeți la întrebare, doamna Primar? V-am pus o 

întrebare. Suma, suma, doamnă Primar, sau refuzați să ne spuneți suma pe care ați aruncat-o din banii 

cetățenilor doar pe o ambiție a dumneavoastră? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Dar știți că subiectul... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Câte zeci de milioane de lei, doamna Primar, dar ați pierdut  pe 

datorii? Îmi spuneți și mie? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul consilier, de ce faceți 

o diversiune? Vorbim de Romprest, imediat atacați în altă parte. Vorbim de Romprest! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Păi nu, v-am întrebat câți bani ați plătit către companiile cărora 

primăria… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Pentru Romprest nu am plătit 

nici o penalitate, chiar dacă dumneavoastră ați insistat să le bugetăm. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Dumneavoastră primiți comunicarea executorilor care ne spun în 

fiecare săptămână ce sume sunt luate de primărie? În acele comunicări apar și penalitățile. Știu că 

limba română poate să pară  destul de complexă, dar aveam așteptări la dumneavoastră. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Pot să vă spun? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Vă rog, spuneți-mi suma exactă! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Atunci revin! Atunci ați 

insistat să bugetăm facturile nebugetate și fără comenzi de anul trecut, ați insistat să o anchetăm pe 

doamna Trandafir, ați insistat să nu anchetăm, să nu recuperăm acest prejudiciu, ca să nu facem totul 

posibil pentru a recupera acest prejudiciu. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Nu este așa, doamnă! Nu este așa, noi am venit cu un 

amendament… 
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Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Străzile nu sunt perfect 

curățate, dar vreți mai mulți bani, vreți să plătim și penalități pentru Romprest sau ce… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, eu văd un singur lucru. Din comunicări oficiale 

văd că s-au plătit deja penalități către mai multe companii, nu numai Romprest, atât către companii 

care au făcut servicii la ADP, cât și la Poliția Locală, care puteau fi evitate dacă dumneavoastră 

plăteați la timp facturile. Dumneavoastră aveți acordul Consiliului Local sau al cetățenilor pentru a 

plăti penalități? V-ați pus întrebarea aceasta? Sunt banii noștri, ai tuturor, doamnă! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Acum înțeleg din preambulul 

dumneavoastră că ați dorit să plătim, nu numai că am bugetat aceste facturi care nu erau… pentru care 

nu eram obligați, adică care nu trebuiau în mod obligat bugetate…  vreți să le plătim, da, ca să nu 

avem penalități. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna… doamna Primar, eu vreau să aplaud… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Asta este direcția în care vă 

duceți acum ca să... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Aplaud, doamnă, aplaud logica dumneavoastră care cred că ați 

dobândit-o la MIT. Foarte bună logică.  

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Vorbim de Romprest și îmi 

spuneți că trebuie să plătim penalitățile. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Dar aici suntem în România, doamnă, deci la MIT se pare că... 

cred că ați fost la un curs care trebuie retras de pe piață, că nu funcționează logica bine.  

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Da??? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Eu v-am pus o întrebare directă, doamna Primar. Care este suma 

pe care ați plătit-o anul acesta? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul… domnul.... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Dumneavoastră începeți să trageți concluzii…  

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul Gheorghe sau 

domnul Dinu… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, numele de familie în limba română.  

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul consilier e mai ușor. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Mulțumesc, doamna Primar!  

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Vorbim acum de o 

responsabilitate pe care o avem cu toții, da, de a fi recupera acest prejudiciu și dumneavoastră îmi 

spuneți, domnul Tudose îmi spune că trebuie să o anchetăm pe doamna avocat… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Dar nu anchetă, doamnă. Analiză, doamna Primar! 
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Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Adică deja începem cu 

intimidările. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Se numește analiză a activității sale, doamnă! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Și dumneavoastră spuneți că 

dacă nu plătim factura avem penalități de plătit. Bun... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar…doamna Primar, analiza activității… analiza 

activității.... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Subiectul era prejudiciul care 

trebuie recuperat. Încerc și eu să fac o logică între ce spuneți și subiectul care este supus la vot, 

înțelegeți? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Păi haideți să simplificăm lucrurile! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Se pare că nu reușiți… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, vă ajutăm cu tot dragul să faceți logica. Dar se 

pare că nu, nu sunteți un partener pentru noi constructiv. Am cerut crearea unei comisii de analiză a 

activității unui angajat al primăriei, da? Doamna Trandafir este un angajat, plătit din banii primăriei. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu este un angajat, este 

contractată. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da,  este tot un angajat, care are o formă contractuală diferită. Nu 

are un contract de muncă, ci are un contract de servicii, de prestări de servicii. Tot un angajat este de 

fapt, nu? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Bun și… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Nu este normal să avem dreptul să analizăm activitatea? Să 

vedem… să vedem dacă am… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Da și atunci la 

dumneavoastră, pentru că nu vreți ca un avocat extern să se ocupe de recuperarea prejudiciului... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Dar vrem să se ocupe! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Un avocat extern care a avut 

succes în comparație cu toate… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamnă, succesul este... Există vreo decizie? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: …toate procesele intentate 

fără succes de angajații primăriei… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Doamna Primar, există vreo decizie definitorie până acuma… 

definitivă până acum? Aveți vreo decizie definitivă?  

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Ați putea să nu mai vorbiți unii peste alții, vă rog frumos? 

Că nu se înțelege nimic.  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule Drăgușin! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Vă rugăm frumos! Domnul Președinte, intrați în funcție și 

vă rugăm să respectați prima regulă a dialogului, ce Dumnezeu? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule Drăgușin! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Lăsați-mă să repet întrebările. Dacă pot să repet întrebările. 

Doamna Primar dacă doriți să răspundeți bine, dacă nu eu mă retrag. Că n-aș vrea să vorbim unii peste 

alții, într-adevăr îi deranjăm și pe colegii din online. Deci eu aveam două întrebări la dumneavoastră, 

doamna Primar. Unu: Când, în ce zi dați dispoziția pentru numirea funcționarului din partea 

primarului pentru această comisie de analiză a activității doamnei Trandafir? Iar doi este: Cât ați plătit 

anul acesta penalități pentru refuzul de plată al anumitor facturi? Nu ne interesează către ce companie. 

Toate companiile, toate penalitățile care au fost plătite. Dacă doriți să-mi răspundeți și cred că atât eu, 

cât și cetățenii v-am fi recunoscători. Mulțumesc. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Și eu am o întrebare, când o 

să putem să votăm mijloacele de care avem nevoie pentru a putea respecta măsura dispusă de 

Ministerul Finanțelor, adică să recuperăm acest prejudiciu de 243 de milioane de lei? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Permiteți-mi mie să vă spun, doamna 

Primar, în câteva minute. V-aș ruga, îi răspundeți domnului consilier? Aveți două întrebări de la 

domnul consilier. Îi răspundeți? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Încă o dată, pentru mine 

important este să reușim să recuperăm acest prejudiciu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Primar! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Aceste întrebări sunt…  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Sunt niște întrebări. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: … aici pentru a mă intimida.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Chiar deloc. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Și a descuraja această acțiune 

pentru că dumneavoastră… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aceste întrebări sunt legale și respectă 

Codul administrativ. Încă, o dată refuzați să răspundeți aici, în persoană?  

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Eu nu refuz să răspund.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă refuzați acest lucru, sunteți 

obligată de Codul administrative să îi răspundeți în scris consilierului local până la următoarea ședință 

de consiliu local. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu e nicio problemă nu e 

nicio problemă. Sunt niște, încă o dată, niște întrebări care sunt aici pentru a ne intimida, obiectivul 

fiind să recuperăm acest prejudiciu de la firma… de la firma Romprest. 



   
 

   74 
 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Este foarte bine și dorim să recuperăm 

toate prejudiciile de la orice firme. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Să vedem acest lucru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: … sau orice alte entități care ne-au 

prejudiciat și i-au prejudiciat pe cetățeni. Sunt tare curios cum se va întâmpla acest lucru, cu acele 

penalități făcute din cauza dumneavoastră, doamna Primar. Vorbim de peste 30 de milioane de lei 

deja, pierdute definitiv în instanță. Noi nu intimidăm pe nimeni. Noi spunem ce a făcut și ce a decis 

instanța în această țară. Doamna Porumb, vă rog! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Nu știu, cetățenii care se uită la noi ce au 

mai înțeles din discuția aceasta, dar pe foarte scurt. Deci, repet, nimeni nu a zis că acel proces-verbal 

este nul, da? În acest proces-verbal însă, că ne convine sau nu, există mențiunea că dumneavoastră, 

doamna Primar, pe propria răspundere ați declarat că nu există documente în primărie. E scris negru 

pe alb. Primul lucru, deci este un proces-verbal unde avem această mențiune și în urma documentelor 

care le-au fost puse la dispoziție au dat concluzia, cu acest prejudiciu. Astăzi vreți să ne facem să 

recuperăm acest prejudiciu din... Da, încă o dată vorbim singuri aici că nu mai contează ce face 

doamna Primar. Ăsta e respectul pentru cetățeni și pentru Consiliul Local, dar, mai departe…  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O secundă, doamna Porumb… 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Întrebarea mea către doamna Primar…  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Porumb! Doamna Porumb!  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Era următoarea…  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Porumb  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: De ce ne... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O secundă să… vă rog a se consemna 

în procesul-verbal că doamna Primar a părăsit din nou sala. Mulțumesc. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1 părăsește sala de ședință 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: De ce fugim totuși de această comisie 

care analizează activitatea doamnei avocat Trandafir? Tot discutăm de o primărie de sticlă. Dacă 

există o primărie de sticlă, atunci foarte frumos doamna Primar, prin dispoziție, să numească 

funcționarul care poate face parte din această comisie și această comisie să analizeze activitatea 

doamnei Trandafir. Avem tot dreptul legal să facem acest lucru. Amendamentul propus de noi astăzi, 

bineînțeles, nu are nicio prevedere ilegală, dimpotrivă. Și doamna Primar ne-a spus cum interpretează 

dumneaei ceea ce am citit noi și acum, cu tot respectul pentru Direcția Juridică din această primărie 

și poate doamna Primar știe foarte bine că funcționarii publici într-o primărie vin prin concurs, nu 

sunt numiți, pentru că atunci am putea să afirmăm și noi că toate angajările care s-au făcut în ultima 

vreme, nu s-au făcut prin concurs, s-au făcut prin numire și mai departe, repet, din respect pentru… 

cu tot respectul pentru Direcția Juridică, dar ceea ce a spus doamna Primar se traduce în felul următor 

”Eu n-am încredere și-i consider incompetenți pe cei din Direcția Juridică și le plătesc salariile 
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degeaba și stau aici degeaba în primărie. Și mai bine plătesc pe oricine altcineva.” Doamna Primar, 

acum dumneavoastră sunteți primar în Sectorul 1. Sunt în coordonarea și în subordonarea 

dumneavoastră cei din Direcția Juridică. Haideți să lăsăm asta cu ce au făcut vechile administrații. 

Repet încă o data, îmi pare rău dacă aceasta este opinia Primarului pentru o direcție din subordinea 

dumneaei. În ceea ce privește, repet, acest amendament și acest proces-verbal, am spus de la început, 

dar ne place să aruncăm cu praf ca să ne ducem de la subiect, susținem dacă există un prejudiciu și 

instanța cu siguranță va stabili asta, nu Ministerul Finanțelor, pentru că instanța își va face cu siguranță 

propria expertiză, recuperarea lui, dar nu mai încurajăm în Primăria Sectorului 1 bani publici aruncați 

pe geam către case de avocatură. Avem direcție de specialitate. Avem direcție juridică. Să își facă 

treaba conform atribuțiilor. Acesta este amendamentul PNL, nu altul. Sper că e mai clar pentru toată 

lumea. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Aș fi dorit să mai fie doamna Primar prezentă, dar, așa cum ne-a 

obișnuit cu abuzul în serviciu pe care îl face, continuă și cu acest absenteism. Țin să menționez și 

vreau să se consemneze acest lucru: aparatul juridic al primăriei a câștigat procesul cu Agenția pentru 

Protecția Mediului București și Iridex, proces câștigat în anul 2020. Un proces care a durat mai bine 

de trei ani de zile și care a implicat eforturi imense și care a avut împotriva Primăriei cele mai 

prestigioase case de avocatură care se puteau cumpăra de pe piață. Nu s-a confruntat aparatul nostru 

juridic cu niste neica nimeni. S-au confruntat cu case de avocatură extrem de puternice, extrem de 

bine plătite și au dovedit că au fost capabili să obțină o hotărâre în instanță în favoarea Sectorului 1 și 

a cetățenilor Sectorului 1. Pe de altă parte, aparatul primăriei, nu numai aparatul juridic, este… pardon, 

ar trebui să spun a fost același, sub orice fel de mandat politic, PNL sau PSD. Pentru că aparatul 

primăriei nu este politizat, dar până la acest mandat USR. În acest mandat USR aparatul primăriei a 

fost epurat politic de către USR pentru aducerea de voluntari și externali a căror activitate nici măcar 

nu ni se dă posibilitatea nouă, în calitate de consilieri locali, ca reprezentanți ai cetățenilor, să putem 

să o verificăm, să vedem dacă banii publici sunt cheltuiți corect sau nu. Și ca să îi aduc aminte doamnei 

Primar absentă nu făceam referire numai la activitatea doamnei Trandafir. Este vorba și de al doilea 

proiect blocat tot cu abuz în serviciu la doamna Primar. Este vorba de analiza plăți făcute către BRAI 

CATA. Tot legat de salubritate. Sunt nenumărate deja abuzurile în serviciu pe care acest primar le 

face și pe care nicio autoritate nu este dispusă să le ancheteze. Nu vrem să o anchetăm, nu avem 

poziția și nici calitatea să o anchetăm pe doamna avocat Trandafir, dar dacă, și asta se va întâmpla 

pentru că, doamna Primar este un primar vremelnic, dar, dacă se va constata că doamna avocat 

Trandafir nu și-a exercitat cu bună credință mandatul și a încasat în mod nejustificat banii cetățenilor 

Sectorului 1, va răspunde atât dânsa, cât și doamna Primar. Asta nu este menirea noastră. Noi aveam 

doar menirea să vedem dacă banii pe care i-a cheltuit Primăria Sectorului 1, până în acest moment, cu 

acest cabinet de avocatură... Ați văzut că am avut echidistanța, să spun atunci când s-a câștigat un 

proces de către o casă de avocatură angajată tot de doamna Primar, absolut corect i-am recunoscut 

meritul. Pe de altă parte, în acest moment sunt două proiecte legate de BRAICATA si de doamna 

avocat Trandafir blocate cu abuz în serviciu de primarul Armand. Mulțumesc. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Popa! Dragi 

colegi, vă rog să ne și grăbim! Ne-am luat un pic, hai să ne relaxăm, să ne grăbim, să scăpăm din 

frigul acesta. Doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: Nu, așa este. Dar dacă știți, doamna Armand vine aici citește ceva și nu știu 

dacă înțelege ce citește. Și aveam trei aspecte de sesizat, pentru că s-au ridicat aici, am fost foarte 

atentă la ce s-a discutat, aveam trei aspecte de sesizat. 1. Faptul că doamna Armand dă vina pe 

consilierii juridici din aparatul de specialitate. Păi să ne răspundă sau poate ne răspundeți 

dumneavoastră, domnule Păiuși, ce proces a câștigat doamna Trandafir până acum? Pentru că din câte 

știm noi și din câte am sesizat aici, că am mai făcut niște interpelări și s-a răspuns cu întârziere, dar  

s-a răspuns, ați cam luat toate dosarele pe care le-au instrumentat amărâți ăștia de consilieri de aici, 

din aparatul de specialitate, care totuși au experiență și știu spețele și le-ați dat doamnei Trandafir. 

Asta avem răspuns, scris. Apoi, ceea ce voiam eu, stimați consilieri, dacă sunteți un pic atenți, nu știu, 

poate nu a citit toată lumea raportul Curții de Conturi și raportul… procesul-verbal al Ministerului de 

Finanțe. Foarte pe scurt vi le spun. Deci, o dată Ministerul de Finanțe zice că nu trebuiau declarate 

arierate și pe cale de consecință să nu se înregistreze facturile în contabilitate, tocmai pentru că, așa 

cum a afirmat și doamna Viceprimar Porumb, scrie clar acolo că doamna Armand și-a asumat că astea 

sunt documentele, dar aflăm pe alte părți că de fapt doamna Trandafir se duce cu documentele astea. 

Deci cine minte? Doi: Curtea de Conturi pe de altă parte care, nu știu, eu așa am considerat tot timpul 

cât am fost viceprimar. Știam că vine Curtea de Conturi, e un cap limpede și ne spune unde am greșit, 

ce am făcut, ce măsuri trebuie să facem în continuare. Curtea de Conturi zice că trebuiau înregistrate 

facturile și pe cale de consecință declarate arieratele. Ministerul de Finanțe justifică afirmația prin 

faptul că există o creanță, dar așa cum știți cu toții, cu minime cunoștințe juridice, existența acesteia 

nu a fost confirmată de instanță. E clar, singura care are competență în caz de litigiu și chiar dacă ar 

fi fost litigiu existența unei creanțe nu exclude aplicarea prevederilor legale. Adică să se înregistreze 

facturile și să declare arierate. Curtea de Conturi a justificat foarte bine afirmația în baza prevederilor 

legale, le citează și le explică, nu le mai expun aici. Nu mai vorbim despre faptul că această echipă se 

pronunță pe legalitatea unui contract și a unei proceduri de atribuire, neavând competențe în domeniu. 

Stimați colegi, v-am spus și data trecută, din experiența mea, cât o am așa în administrație,  acel 

proces-verbal, nu e întocmit de specialiști. Este părerea mea personală, v-am spus-o și vouă. Am citit 

atâtea documente administrative în anii ăștia, în care tot fac administrație. Acum ce voiam eu să vă… 

al treilea aspect: Deci să ne răspundă ce procese a câștigat doamna Trandafir, pentru că uite chiar 

acum am primit și vă înștiințez și pe dumneavoastră, astăzi instanța spune că e inadmisibil ce face 

doamna Trandafir. Adică admite excepția inadmisibilității formulării cererii din data de 9.12.2021 de 

modificare a contestației la executare. Ce voiam să precizez, pentru că s-a și afișat bugetul pe site-ul 

Sectorului 1, eu vă las aici niște cifre. În 2018 bugetul Salubrității a fost de 118 milioane. În 2019 - 

128. În 2020 au fost 190 de milioane. Stimați colegi, în condițiile în care am avut hotărâri ale 

Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, că începuse pandemia, prin care trebuia să mărim 

frecvențele de măturat, spălat, igienizat, nebulizat… a fost tot în baza unor hotărâri. Ei, surpriză! În 

2021 știți ce buget avem? 254 de milioane de lei. Frumos, nu? Vedeți minciuna, domnule Păiuși? Păi 

bugetul de pe site. Păi aici mă uit. Uite, vi-l dau și dumneavoastră! O să vi-l transmit pe WhatsApp. 

Bugetul afișat pe site. Deci 254 de milioane de lei, care așa cum ați spus și dumneavoastră mai 
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devreme, domnule Președinte, s-a prejudiciat. Deci plătim penalități, exact așa cum am spus de la 

început, în condițiile în care am stat în gunoi și în mizerie un an de zile, în minciună că se face 

economie la buget că trebuie recuperat prejudiciu. Care? Că nu suntem noi judecători aici. Doar, uite, 

am plătit de ne ustură. Pe incompetența celor doi, care conduc și care au mințit tot Sectorul 1. Offf! 

Dar toate acestea vor face obiectul unei plângeri penale. Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bună seara, dragi colegi! Întrebarea este: vreți să o aducem înapoi 

pe doamna Primar în ședință? Că eu pot să fac asta, spun câteva cuvinte, își pune ea niște mardeiași 

să mă sune să mă amenințe, că mă scot ei din primărie în pumni și doamna Primar vine aici cu speranța 

că o să poată să acapareze discuția, folosind un limbaj care nu o onorează de nicio culoare. Nu o 

onorează și aș putea chiar să folosesc un termen românesc foarte cunoscut care este mahalagioaică, 

dar e prea onorant pentru doamna Primar. Mahalagii erau fruntea mahalalei. N-are niciodată cuvântul 

mahalagiu nu are o conotație negativă. Erau fruntea mahalalelor din București, mahalale erau cartiere. 

Mahalagii sunt ctitorii de biserici în București. Și atunci acest cuvânt de mahalagioaică, nu am să-l 

folosesc pe doamna Primar, că nu-l merită. E rușine. Da, e o mare rușine, ca un primar ales în 

București să vorbească în asemenea fel, folosind aceste cuvinte. Discuția s-a dus în derizoriu. Acum, 

ca să revenim la subiectul nostru foarte clar, măsura poate fi respectată, măsura din acest proiect poate 

fi respectată dacă se votează amendamentul. Noi am promis și dacă am promis ne ținem de promisiune 

să votăm acest proiect. Îl votăm. Îl votăm, pentru că noi, comparativ cu doamna Primar, avem onoare 

și ne ținem de cuvânt, dar îl votăm cu acest amendament, pe care… datorită acestui amendament, de 

fapt doamna Primar se opune votării acestui proiect. Dorește cu orice preț externalizarea serviciilor. 

Întrebarea mea este, domnul Cioloș, dacă mă auziți, clientelism politic! Spuneți că nu vreți clientelism 

politic. Ce interes are doamna Primar cu această externalizare obsesivă, către un singur avocat, nu 

mai sunt avocați în țara asta? Nu mai avem cu cine să lucrăm? Și dacă consideră și bănuiește că 

aparatul juridic din primărie este, cum să spun, cum a spus dânsa, pus cu un scop sau ceva de genul 

ăsta, insinuări fără nicio dovadă, să ne arate plângerile pe care le-a făcut. Să vedem ce sesizări a făcut 

și unde a făcut, legat de acest aparat juridic, în care ea nu are nici un pic de încredere și pentru care ar 

vrea să externalizeze dacă se poate toate serviciile, să plătească prejudicii…  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să concluzionm, domnul 

Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: … pe toate contractele și să ajungem în situația aceasta sinistră, în 

care dacă nu suntem de acord cu ea suntem inamici.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Stai puțin că nu am terminat!. Mai am puțin, stați puțin… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să concluzionăm, că stăm de 

mult timp deja pe tema aceasta. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Imediat. Imediat termin. Sunt pe subiect. Stați puțin! Da. Noi am 

promis că ne ținem de cuvânt, dar ne ținem de cuvânt încercând prin toate mijloacele să respectăm 

legea, să ne asigurăm că acest primar cu acest vocabular și mod de a vorbi, cu acest caracter și lipsă 
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de onestitate de care a dat dovadă un an întreg, își va face datoria și va sta în legalitate. Din acest 

motiv avem un amendament la acest proiect. Vă mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim și noi. Domul Gheorghe, 

ultima intervenție! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, am două puncte. Primul este: cred că am putut observa cu 

toții că doamna Primar a așteptat să plece părintele de la Tonitza ca să vină să-i dea o replică. Ceea 

ce este incredibil, este șocant aș putea spune. Cred că este unul lipsit de curaj, doi cred că lipsa de 

respect pentru cetățeni.  Al doilea punct care este la fel de important este se referă la doamna avocat 

Trandafir. Doamna avocat Trandafir are contract cu Consiliul Local, deci este subordonată Consiliului 

Local. De aceea a fost nevoie ca primarul să vină acum un an să ceară împuternicirea Consiliului 

pentru a semna acest contract cu doamna Trandafir. Deci este dreptul nostru și probabil că este și 

obligația noastră să verificăm activitatea doamnei avocat. Deci refuzul doamnei Primar de a face asta 

este categoric de competența unor autorități care pot să discearnă dacă este legal sau nu, să refuze 

acest tip de semnătură și acest tip de dispoziție, pentru a numi un funcționar în această comisie. 

Mulțumim. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc. Așa este, domnule 

Gheorghe! Obligația conform Codului administrativ a primarului este să pună în aplicare hotărârile 

Consiliului Local votate, așa cum a fost și aceasta. Bun, haideți să votăm amendamentul grupului 

PNL. O să întreb în online. Domnul Bârgău a intrat în online. Domnul Bârgău, cum votați 

amendamentul grupului PNL?  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău (vot online): Pentru.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Drăgușin, cum 

votați amendamentul?... Doamna Grigorescu?  

Domnul Ned Vicol (vot online): Nu știu dacă m-ați strigat? Ned Vicol pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu încă, domnul Vicol, dar puteți să 

ne spuneți dacă sunteți cu microfonul pornit. 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Grigorescu? 

Domnul Drăgușin? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru! Pentru!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Drăgușin pentru, doamna 

Grigorescu nu cred că este în online acum. Doamna Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru, mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Șerban? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru.  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim… Încă un vot în sală… 

Mai avem un vot în sală. Cine nu a votat? Avem poate o cartelă în plus sau a votat toată lumea? 

Perosnal Tehnic: Doamna Haliț nu a votat! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Haliț nu este prezentă aici. 

Și nu este nici online, deci la momentul votului doamna Haliț și doamna Grigorescu nu sunt prezente. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: 24 sunt  prezenți la momentul 

votului amendamentului. Nu sunt doamna Haliț, doamna Grigorescu și domnul Podaru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, și domnul Podaru lipsește la acest 

moment. Bun, deci avem 15 voturi pentru, 9 abțineri și 0 împotrivă. Amendamentul a fost adoptat. 

AMENDAMENTUL FORMULAT DE GRUPUL PNL LA PROIECTUL K2-369/09.12.2021 

(punctul nr. 4 pe ordinea de zi) A FOST ADOPTAT CU 15 VOTURI PENTRU ȘI 9 ABȚINERI - 

24 de consilieri loali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la votul proiectului în sine. 

Domnul  Bârgău, cum votați proiectul? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Drăgușin, cum 

votați proiectul? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Grigorescu nu a 

apărut între timp. Doamna Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Șerban? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru, mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Și domnul Vicol?  

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru și eu, mulțumesc  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Și în sală dacă putem să 

vedem... Puteți să votați și în sală… Încă două voturi în sală. La momentul votului este prezentă și 

doamna Haliț. Domnul Jurubiță nu a votat încă… și domnul Chirvasă. Mulțumim. Avem 16 voturi 

pentru și 9 voturi împotrivă. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 

de consileri locali prezenți în momentul votului 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mai departe, da. Știți, de aceea și 

domnul Dinu Gheorghe explica niște lucruri din DEX și de despre ceea ce cred unii sau alții. Bun. 

Avem o suplimentare a ordinii de zi. Avem, de asemenea, înțeleg niște proiecte de adăugat pe 

suplimentarea ordinii de zi. Bun. Haideți să dăm citire proiectelor propuse în plus față de ceea ce am 

primit în suplimentarea ordinii de zi. Și v-aș ruga să citim aceste Proiecte, dar doar dacă au deja 

avizele direcțiilor de specialitate. Domnul Gheorghe! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, aș dori să supun votului colegilor consilieri pentru punctul 1 

și 2 pe ordinea de zi suplimentară, următoarele două proiecte: 

 

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea 

Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA SA (K2-235/03.08.2021) 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.293/12.10.2018 privind  aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și 

Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public Privat Sector S.A., cu modificările și 

completărilor ulterioare (K2-233/03.08.2021) 

 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Pentru a le pune pe ordinea suplimentară pe pozițiile 1 și 2. 

Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc. O să supun la vot pentru 

aceste două proiecte, în Consiliul Local. O să facem cu ridicarea mâinii în sală și o să o întreb și eu în 

online separat. Cine este pentru adăugarea acestor două proiecte la ordinea de zi suplimentară? 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Cine se abține în sală? Cine este 

împotrivă la adăugarea acestor proiecte pe ordinea de zi suplimentară? Vă rog să ridicați mâna, dragi 

colegi! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Și în online, pentru adăugarea acestor 

două proiecte, domnul Bârgău, cum votați? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău (vot online): Abținere. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Drăgușin?  

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Eu mă abțin. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Grigorescu? Nu 

este. Doamna Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Abținere. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Șerban? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Împotrivă. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Mă abțin. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Ozata? 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Mă scuzați, nu am fost atent și am votat greșit. Aș vrea să refacem 

votul acesta care a fost nominal, vă rog. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Votul nu  a fost nominal, a fost cu 

ridicare de mână. N-am dictat încă rezultatul votului, deci dacă doriți să vi-l schimbați, puteți să ne 

spuneți nominal și îl… Domnul Ozata, nu am spus încă rezultatul votului, deci nu am terminat 

procedura de vot. Dacă doriți, puteți să ne spuneți cum doriți să votați? 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Da, grupul PMP se abține. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci dumneavoastră vă abțineți. Și 

doamna Cășvean?  

Doamna Cătălina Cășvean: Abținere, da.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Bârgău deja a spus din online. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Unsprezece...  

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Sunt deci sunt 25 de 

consilieri locali prezenți la momentul votului. Avem 14 voturi pentru, 6 voturi abținere și 5 voturi 

împotrivă. Deci s-a aprobat adăugarea acestor două proiecte la ordinea de zi suplimentară. 

PROPUNEREA DOMNULUI DINU-NICOLAE GHEORGHE DE INTRODUCERE PE 

ORDINEA DE ZI A ÎNCĂ DOUĂ PROIECTE DE HOTĂRÂRE A FOST APROBATĂ CU 14 

VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – din 25 de consilieri locali 

prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: …și o să votăm și ordinea de zi 

suplimentară cu aceste două proiecte adăugate… Haideți să chemăm colegii în sală, vă rog! Haideți 

să reluăm procedura!... Bun! Încă o dată, pentru colegii care au intrat acum în sală, am votat adăugarea 

celor două proiecte citite de domnul Dinu Gheorghe, pe ordinea de zi suplimentară și acum o să votăm 

ordinea suplimentară în totalitatea sa, proiectul apărând în curând pe ecran. Între timp o să o întreb în 

online. Domnul Bârgău, cum votați ordinea de zi suplimentară? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău (vot online): Pentru.  

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc. Domnul Drăgușin?  

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumesc. Doamna Grigorescu? Nu 

este. Doamna Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru. 
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Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc. Domnul Șerban? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online):  Pentru.  

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc. Și Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru.  

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc. Vă rog să închideți 

microfoanele în online… Puteți vota și în sală. Mai avem voturi în sală. Mai avem încă cinci voturi 

în sală. Dragi colegi, vă rog să votați! 

Personalul tehnic: Domnul Oianu, doamna Porumb, doamna Sorete-Arbore, doamna Oana Iacob și 

domnul Nicolaescu. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Ok, mulțumim. Doamna Iacob, 

doamna Sorete-Arbore, domnul Nicolaescu, vă rog să votați!... Mai așteptăm trei voturi. Doamna 

Iacob, doamna Sorete-Arbore, domnul Nicolaescu, cum votați suplimentarea ordinii de zi? Votați sau 

nu? Suntem în procedură de vot. Doamna Porumb! 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1:  Dragi colegi!... Dragi colegi, stăm pe loc 

pentru că nu votați. Vă rog mult de tot. Domnul Tudose! 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Tudose a votat, să știți! 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Haideți să votăm, vă rog mult de tot! Stăm 

pe loc cu procedura.  Nu știu cine nu votează. Haideți să votăm! 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am spus nominal cine n-a votat. 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1:  Cine n-a votat? 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Sorete-Arbore, doamna 

Iacob… 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Doamna Sorete-Arbore! 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  ... și domnul Nicolaescu, așteptăm 

votul dumneavoastră. Dacă nu votați, vă rog să ne spuneți ca să putem să mergem mai departe. 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Doamna Secretar, vă rog să ne spuneți, în 

situația în care sunt consilieri în sală care nu își exprimă votul, cum procedăm? Pentru că nu putem 

să stăm la nesfârșit în această situație în care ne plimbăm pe aici și nu votăm. Vă rog mult de tot, cum 

facem? Sunt consilieri care în loc să stea la locul lor deși suntem în procedură de vot se plimbă și nu 

votează. Cum îi considerăm, astfel încât să nu prelungim ședința la nesfârșit? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Și nu vreau să-i nominalizez. 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Ajutați-ne un pic pe o procedură legală, 

vă rog! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: N-aș vrea să dau nume. Vă rog frumos, să nu dau nume! Să nu încep 

să dau nume! 



   
 

   83 
 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Ședințele sunt conduse de 

președintele de ședință. 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Stai un pic! Stai un pic!.. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Ședințele sunt conduse de 

președintele de ședință…  

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1:  Deci, domnule Președințe, atunci puteți 

considera că nu doresc să se exprime. Luăm în calcul cvorumul... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Repetăm da…da,  repetăm… 

facem o renumărătoare a consilierilor prezenți la momentul votului și în funcție de cei care răspund 

prezent la momentul votului se calculează cvorumul. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Încă o dată, înainte să începem acest 

pas, o să îi mai întreb pe consilierii  doamna Iacob, doamna Sorete-Arbore, domnul Nicolaescu, votați 

suplimentarea ordinii de zi sau nu? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Adică să anunțe dacă se... 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Nu ați votat încă. Votați sau nu?... 

Cvorum este și fără dumneavoastră, dacă nu doriți să votați. V-aș ruga să ne spuneți! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Deci, cum cvorumul de ședință 

este jumătate plus unu din numărul total al consilierilor și în funcție de cvorumul de ședință se 

calculează cvorumul necesar adoptării votului. Deci, dacă lăsăm 16 consilieri prezenți la momentul 

votului, cvorumul pentru adoptare va fi de 9 voturi. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Iacob? 

Doamna Oana Iacob: Noi am cerut să vedem proiectele care au fost adăugate pe această ordine de 

zi suplimentară și așteptăm lucrul ăsta. Adică e anormal să așteptăm? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Am rugat colegii din Secretariat, 

după ce s-a propus suplimentarea ordinii de zi, să vină să vină să aducă proiectele, să vedem dacă au 

avize… au avize, au avizul Comisiei Juridice… cel puțin la Secretariat s-au prezentat cu avizele 

Comisiei juridice și sunt în acest moment la scanare și la comunicare pe mail. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim frumos. Aș vrea să adaug 

un lucru. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Dacă s-au transmits, înseamnă că 

și-au făcut datoria colegele mele și le aveți deja. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci s-au transmis și le puteți găsi pe 

e-mail. Încă o dată, suntem în procedură de vot și v-aș ruga să vă exprimați votul. Dacă nu vă exprimați 

votul pe această suplimentare a ordinii de zi atunci nu o să vă luăm în considerare la cvorum și asta 

este. Doamna Porumb! 
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Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Același lucru voiam și eu să spun, cu tot 

respectul, dragi colegi, dar e o scuză. Atâta timp cât aceste proiecte au avizul comisiilor de specialitate 

înseamnă că unul dintre consilierii grupului respectiv a văzut acest proiect și și-a dat votul în comisia 

respectivă. Astfel, înțeleg că doar vrem să blocăm ședința și atât. Deci, vă rog, domnule Președinte, 

să purcedem la a finaliza! 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc. L-am întrebat și pe 

domnul Nicolaescu, îl ascultăm și pe dânsul. Domnul Nicolaescu!... Ați cerut cuvântul! 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Bună ziua! Da, merci frumos, domnule Președinte. Când a 

început procedura de vot, mă rog, neavând microfonul deschis, v-am rugat așa prin viu grai. N-am 

înțeles ce se votează. Domnul Gheorghe a citit foarte rapid, nu s-a înțeles. Colega mea, Oana Iacob, 

v-a spus "N-am văzut niciun aviz, nimica… chiar nici nu știm ce votăm", adică nici... s-a trecut la vot 

fără să citească ce votăm. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc. Puteați să cereți atunci 

cuvântul să exprimați aceste puncte de vedere. Între timp înțeleg că ați vorbit cu Secretariatul. 

Secretariatul v-a dat proiectul și cu avizele respective. 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Am înțeles că acum un minut a intrat pe mail. O să ne uităm. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da. Și eu l-am primit. 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu:  Dacă e adevărat așa,  ne   uităm   pe mail,   dacă  asta   e.   

Într-adevăr, așa s-a întâmplat. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, domnul Gheorghe? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, eu le pot reciti, dar nu cred că putem reveni asupra votului, 

nu? Da... 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, Bun. Mulțumesc. Înțeleg că și 

domnul Drăgușin a semnat pe avizul Comisiei Juridice. Dânsul este președintele Comisiei. Ok. 

Doamna Secretar, vă rog! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Dați-mi voie să fac următoarea 

precizare. Avizul prezentat în cazul ambelor proiecte… sunt avizele... Așa, sunt conform legii, ”… 

ședință întrunită…”, așa se consemnează ”în data de 22 decembrie, am luat în dezbatere Referatul 

de aprobare întocmit de consilierii locali PSD”, aici este o eroare. Că este un proiect propus de PNL, 

din câte știu. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu, doar domnul Gheorghe a citit lista 

de… 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Și sunt semnate și au semnăturile 

tuturor membrilor. Deci toate, toate grupurile politice au reprezentanți în Comisia Juridică. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok. Mulțumim frumos. Între timp 

observ că s-a votat. Deci suplimentarea ordinii de zi. Dacă puteți să lăsați jos să vedem și noi câți 
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sunt, dar de fapt scrie și acolo. Deci avem așa: avem 7 abțineri, două, mă scuzați, nu… nu. Avem 3 

abțineri, 1 vot împotrivă și 21 de voturi pentru. Suplimentarea ordinii de zi a fost adoptată.  

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A FOST APROBATĂ CU 21 DE VOTURI PENTRU, 3 

ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ – din 25 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O să-l rog, pentru că propunerea 

domnului Gheorghe a fost ca aceste proiecte să devină proiectele 1 și 2 pe suplimentarea ordinii de 

zi, să citească încă o dată primul proiect pe care îl vom supune dezbaterii. Domnul Gheorghe! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Imediat… Deci propunerea de proiect este:  

S1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în 

Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA SA  (K2-235/03.08.2021) 

 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, este proiectul K-235. Dacă 

sunt aici amendamente sau discuții. Bun. Înțeleg că trebuie făcute și nominalizări din partea grupurilor 

politice. Doamna Popa? 

Doamna Daniela Popa: Îi anunț pe colegii de la USR că domnul Drăgușin a fost foarte sârguincios, 

a venit de dimineață de la ora 9, a semnat acest proiect și a și fost de acord cu el. Ca paranteză, 

nominalizările din partea Partidului Social Democrat sunt următoarele: domnul Cristian Tudose și 

domnul Jurubiță Geanin. Vă mulțumesc. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Grupul USR? 

domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Nu avem nominalizări. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Grupul PNL? 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Grupul PNL nu are nominalizări. 

Mulțumesc. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Grupul PMP? 

Domnul Alev-Burhan Ozata:  Nici grupul PMP n-are. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Deci avem două, avem 

două nominalizări: domnul Tudose și domnul Jurubiță... Da, o să rugăm Secretariatul să transmită 

buletinele de vot pentru proiectul cu CET Grivița. Între timp colegii îmi cer să nominalizăm și pentru 

următorul proiect ca sa nu mai pierdem timp, așa că o să citesc și următorul proiect ca să știm despre 

ce vorbim.  

S2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării Societății pe Acțiuni Compania de Investiții 

și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public Privat sector S.A. cu modificările și 

completările ulterioare (proiectul K2-233/03.08.2021)  
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Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci la acest proiect o să rog grupurile 

politice să facă nominalizările ca să putem face și acolo buletinele de vot. Grupul PSD? 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog, doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: PeSeDe… Nu avem nominalizări. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Grupul USR?... 

Nominalizări pentru al doilea proiect, pentru cel cu Compania de Investiții. Să facem buletinele de 

vot. Domnul Păiuși?... Domnul Nicolescu? 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Nu avem nominalizări. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Grupul PNL? Doamna 

Porumb? 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Pentru acest proiect grupul PNL îi 

propune pe domnul Dinu Gheorghe și doamna Raluca Haliț. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Grupul PMP? 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Grupul PMP nu are propuneri. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Deci pentru al doilea 

proiect, cel cu Compania de Investiții, pe buletinele de vot or să apară domnul Gheorghe și doamna 

Haliț. 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): O mențiune dacă se poate, domnule Președinte! 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog, domnul Drăgușin! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Vă rog să se consemneze în procesul-verbal că doamna Popa 

nu a participat la ședința Comisiei juridice convocată azi dimineața la ora 9, deși ea are semnătură 

înțeleg pe procesul-verbal de ședință și pe aviz. Această semnătură și avizul sunt ilegale. La ședința 

comisiei au fost prezenți domnul Chirvasă, doamna Grigorescu și doamna Haliț, ulterior. Doamna 

Popa nu a participat la această ședință, prin urmare, rog să se consemneze în procesul-verbal și dacă 

se poate să apelăm și la Instituția Prefectului. În situația în care pe procesul-verbal de ședință apare 

semnătura doamnei Popa, aceasta este ilegală. Mulțumesc! 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumesc, o să le dau șansa doamnei 

Popa și doamna Haliț să vă răspundă. Doamna Popa? 

Doamna Daniela Popa: Acest domn președinte, care nu mai e președinte de comisie juridică pentru 

că astăzi l-am schimbat, a făcut totul discreționar. Deci convoca ședințele când voia dânsul și mai și 

trecea prezente unele persoane care nu erau prezente. Așa că vă rog frumos, domnul Drăgușin, haideți 

să nu intrăm într-o dispută acum că nu mai terminăm și se încheie și cu o plângere. 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Nu avem nicio dispută. Dumneavoastră n-ați venit la ultimele 

11 ședințe de Comisie juridică și aveți semnături. 

Doamna Daniela Popa: Vă rog frumos, fiți corect până la capăt! Fiți corect până la capăt! Nu vă 

permit!  
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Domnul Laurențiu Drăgușin (online): La ultima, cea de astăzi… 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog frumos! 

Doamna Daniela Popa: Nu vă permit! Să se consemneze că ați mințit! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online):  Să se consemneze și să se anunțe inclusiv Instituția 

Prefectului că ați comis o ilegalitate crasă pe care vreau să o semnalez. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa: Nu vă permit! Să se consemneze că ați mințit!  

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc. Doamna Haliț? 

Doamna Raluca Nicoleta Haliț: Mulțumesc. Așa cum sunt depuse la secretariatul tehnic avizele au 

vot favorabil, în urma întâlnirii de astăzi, întrunirea Comisiei juridice. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc. Domnul Nicolaescu! 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Mă uit acuma. Bună ziua. Mă uita acuma în ce am primit pe 

mail, avizul Comisiei Juridice…  Ce spune colegul meu, domnul Drăgușin, la doamna Daniela Popa 

pare absent. Și cred că domnul colegul meu vrea să spună că e un fals aici. A semnat acum. 

Doamna Daniela Popa: Adică documentul semnat de dumnealui e un fals… 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: … nu, invers, după ce ați semnat dumneavoastră e un fals. 

Dar uitați-vă,  aveți și dumneavoastră… Doamna Popa… 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa… Doamna Popa, numai 

o secundă...  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Doamna Popa, nu mai țipați! 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: ...puteți să răspundeți imediat. 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Doamna Popa, uitați-vă pe mail! Aveți același aviz la care mă 

uit și eu acuma. Scria absent, ați tăiat și ați semnat aici, nu știu când, probabil… 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok, doamna Popa. Doamna Popa… 

doamna Popa… O secundă, haideți să răspundem fără să țipăm, ca să ne înțelegem.  

Doamna Daniela Popa: Păi ca să mă audă! Domnul Niculaescu, domnul Drăgușin poate să își susțină 

singur cauza, vă rog să nu mai interveniți!  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu:Domnul Drăgușin este în online, da?  

Doamna Daniela Popa: S-a stabilit pe grupul nostru de Comisie, da, că pe parcursul zilei de astăzi 

vom veni să semnăm aceste documente… aceste avize. Dumnealui le-a semnat la ora 9.00. 



   
 

   88 
 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Nu este adevărat așa ceva! Așa ceva nu este adevărat și este 

ilegal! Repet, rog sa se consemneze.  Nu este aici "Hoții strigă hoții"! Vă rog frumos! 

Doamna Daniela Popa: Bine. Domnul Dragușin,  haideți… mă provocați acum... 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Nu ați participat la ultimele 12 ședințe! Nu ați participat la 

ultimele 12 ședințe… 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Daniela Popa:  Să știți că eu...  

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): ...n-ați participat la ultimele 12 ședințe. La ședința anterioară 

ați semnat în ziua următoare. Ați mai pus și data. Astăzi ați făcut la fel. Nu vă supărați, frizați ridicolul. 

Ne-ați împroșcat cu noroi de când a început ședința și până acum. Numai incompetenți și numai aia. 

Păi dumneavoastră dați… dumneavoastră ne dați nouă lecții? N-ați fost la ultimele 11 ședințe și veniți 

acuma și ne spuneți că ultimul aviz.. 

Doamna Daniela Popa: Vi se pare că n-am fost prezentă? Dar chiar nu vă e rușine? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): ...n-ați venit când am  stabilit și semnați când vor mușchii 

dumneavoastră ? Nu vă supărați, unde scrie în Codul administrativ că dumneavoastră puteți să plecați, 

dar să nu veniți la 11 ședințe, să semnați când vreți dumneavoastră? Asta ați făcut! Și susțineți în 

continuare absurdul… 

Doamna Daniela Popa: Iar mințiți domnul Drăgușin? Asta va fi. E sesizare făcută deja la Prefectură 

și vă anunț că mai am o plângere pe numele dumneavoastră. Este o plângere penală pentru că ați 

folosit ilegal și nu ați plătit. Știți dumneavoastră ce mă refer, gloanțe, da? Și mai veniți și cu pistolul 

aici în ședință. De asta sunteți în online? 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu:  Doamna Popa, haideți puțin să ne calmăm! Ce legătură are 

una cu alta? 

Doamna Daniela Popa: Domnul Nicolaescu, până una alta nu eu sunt pe filmări, vă rog frumos! 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Nu, da stați puțin! Haideți să schimbăm tonul! 

Doamna Daniela Popa: Până una alta voi toți trebuie să dați explicații ce ați căutat acolo!  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Vorbim despre avizul Comisiei juridice...  

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa!... doamna Popa!... 

Doamna Daniela Popa: Până una alta deocamdată doar voi sunteți cei judecați! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online):  Să revenim la Comisia juridică. Vă rog frumos să aveți 

măcar atâta bun simț, desi poate că e mult spus… 

Doamna Daniela Popa: Vă rog, dumneavoastră să aveți bun simț și să nu mai mințiți! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): … să recunoașteți că nu ați fost la ședința care a fost 

convocată astăzi la ora 9... 
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Doamna Daniela Popa:  Faceți totul discreționar. Sunteți mincinos! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): … unde s-a prezentat domnul Chirvasă, colegul 

dumneavoastră, doamna Alina Grigorescu și subsemnatul și, ulterior, doamna Haliț. 

Doamna Daniela Popa: Aș fi vrut domnul Dragușin să fiți atât de scrupulos și acolo la poligon. 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): … și e foarte simplu. Nu trebuie decât să spuneți că ați 

semnat în alb când vreți dumneavoastră, că noi vrem să facem comisia cum vreți dumneavoastră, atâta 

tot. 

Doamna Daniela Popa: Aș fi vrut să fiți atât de scrupulos și în poligonul Poliției Locale. Aș fi vrut 

să fiți atât de scrupulos și în poligon și să vă asumați. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Domnul Drăgușin, vă rog frumos, 

haideți să nu mai vorbim... doamna Popa!... domnul Drăgușin!… doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: …și nu mai interveniți că nu aveți deloc bun simț și respect. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Doamna Popa? 

Doamna Daniela Popa:  Deocamdată eu aveam cuvântul. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa, o rugăminte. 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Doamna Popa, vă roagă Președintele! 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa, n-are sens să țipăm, 

chiar n-are niciun sens, că nu ne înțelegem. Deci, vă rog încă o dată, doamna Popa și-a spus punctul 

de vedere, domnul Drăgușin și-a spus punctul de vedere. 

Doamna Daniela Popa: Da, păi lăsați-mă să termin, că nu m-a lăsat domnul Drăgușin. A intervenit 

tot timpul. Așa bun simț are. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să nu mai țipăm! 

Doamna Daniela Popa: …Că așa bun simț are. Deci, pe comisia noastră, domnul Nicolaescu, ca să 

știți, pe grupul nostru s-a stabilit ca azi dimineață la ora 9 să se întâlnească Comisia, dar pe parcursul 

zilei… că trebuie convocată comisia… să venim să semnăm. Asta s-a făcut! 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Știu, știu… dar de ce nu putem să avem un dialog civilizat… 

vă văd… chiar eu văd. 

Doamna Daniela Popa:  Asta am făcut. Vi se pare că am fost necivilizată? 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: ... v-a cerut și domnul Președinte. 

Doamna Daniela Popa: Asta am făcut. Vi se pare că am fost necivilizată? 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Ce zice colegul meu și nu se aude în on-line să se consemneze 

în procesul-verbal că este un fals al doamnei Popa. Asta spune domnul Drăgușin. Eu asta am înțeles. 

Doamna Daniela Popa: Vă dați seama ce spuneți, domnule Nicolaescu? Vă dați seama? 

Dumneavoastră conștientizați ce verbalizați? 
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Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Ce înseamnă dacă dumneavoastră nu ați fost prezentă și ați 

semnat și… după ce a fost depus. 

Doamna Daniela Popa: V-am spus mai devreme, toate astea așa se fac, se dau pe… așa s-a stabilit. 

Ce vreți? Să vă dau conversațiile noastre din comisie? Nu cred că e ok. 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu:  Nu e vorba de... 

Doamna Daniela Popa:  Eu chiar nu cred că e ok. 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Eu îl cred pe colegul meu, pe domnul Drăgușin.  

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Vi le dau eu, nu e nicio problemă, să știți. Că nu am nimic 

de ascuns. Vă dau ultimele conversații de la ultimele 10 ședințe și să vedeți la câte ați participat și 

cum ați semnat. 

Doamna Daniela Popa: Doamne ferește! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): La fel, la ultima ședință ați semnat și ați pus data zilei 

următoare de când a avut loc ședința. Ce ilegalitate mai mare de atât mai vreți? N-ați venit deși știați 

că am făcut convocarea la ora 9, au fost 3 persoane din Comisia juridică care au venit, doamna Haliț 

a venit ulterior, da?... 

Doamna Daniela Popa: Domnul Drăgușin, atât de tare vă arătați ipocrizia asta… 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Domnul Drăgușin!... 

Doamna Daniela Popa: Domnul Drăgușin, faceți de râs Armata Română. 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Drăgușin, dacă mă auziți! 

Domnul Drăgușin, dacă mă auziți! Pentru că țipați microfonul vă scade volumul și nu vă mai auzim 

absolut deloc. 

Doamna Daniela Popa: Ați făcut de râs Armata Română! 

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: E doar o chestie constantă pe care nu 

o mai înțelegem. Deci asta v-aș ruga. Știu, poate sunteți supărat, dar încercați cu un ton normal și un 

timbru mai scăzut ca să se poată înțelege și aici. S-au făcut niște acuzații, s-a răspuns, s-au dat 

drepturile la replică. Avizele, din ce înțeleg, au semnăturile persoanelor respective, deci mai departe 

puteți să transmiteți către Prefectură întrebări legate de modul în care Comisia lucrează. Bun, domnul 

Tudose? 

Personalul tehnic distribuie buletine de vot. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Țin să dau dreptul la replică domnului consilier Nicolaescu și 

domnului consilier Drăgușin. De la domnul general Drăgușin, am avut în data de 9 aprilie 2021 legat, 

culmea, tot de subiectul CET- ului următorul mesaj: Toți cei prezenți, e vorba de nominalizații pentru 

CET au fost votați în unanimitate. AGA se va întruni pentru a primi informarea din partea CEA bla 

bla bla bla, bun. În AGA ținută la CET, domnul Drăgușin știe foarte bine ce spun, trebuia să existe și 

un membru din partea PSD-ului. Cu știrea și la cererea doamnei primar Armand s-a făcut un fals în 

acte publice și s-a modificat procesul-verbal al ședinței de la CET, astfel încât… nu,  păi, dar stați 
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puțin, de ce, vă convine doar când o jigniți pe colega mea? Nu! Haideți să ne lămurim, că ne lămurim 

cu date. Eu vă arăt corespondența purtată. Membru propus și solicitat de către domnul Drăgușin a fost 

propus din partea PSD-ului, a fost votat în unanimitate, după care în procesul-verbal s-a consemnat 

cu totul altceva. S-a respins și a fost votat alt membru. Asta cum se mai numește, stimați domni?  

Domnul Daniel Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Nicolaescu? 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu:  Vă multumesc! Tot ce ne povestește domnul coleg consilier 

Tudose, niciunul de aici nu am fost prezenți, deci ce am putea noi să răspundem la…? 

Domnul Laurențiu Drăgușin: Nu, , nu se aude, nu vă supărați. Nu se aude! 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu:  Eu sunt mai… la Comisia juridică s-a întâmplat de mai multe 

ori același lucru. Noi am vorbit cu domnul Drăgușin și ne-a spus acele lucruri, cu acea absență. O să 

vorbească colegul meu, domnul Drăgușin. Ce vreau eu să se consemneze: Comisia de validare,  unde 

este întrunită din cinci membri e unul singur. Eu nu cred că Comisia de validare, să se consemneze, 

nu e legal întrunită. Trebuie să fie cel puțin trei membri și nu este nimeni acolo. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Înțeleg, domnule Nicolaescu. 

Domnule Nicolaescu, Secretariatul ne confirmă că sunt trei membri din cinci în comisia de validare. 

Sunt acolo! 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Ok. Vă mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Jurubiță, Caraian și doamna 

Haliț. 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Domnul Caraian este în comisie? Sunt doar doi de la PSD în 

comisia de validare. Citiți hotărârea de consiliu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Sunt acolo. Uitați-i acolo! 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Nu, dar nu face parte domnul Caraian din Comisia de 

validare... Iordan, Jurubiță și… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mă iertați, am greșit eu. Domnul 

Iordan, în locul domnului Caraian. 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Eu v-am zis, că știu. Am memorie foarte bună. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Foarte bine! Foarte bine, da! Dar sunt 

cei trei. Așa este. Am greșit eu numele unuia dintre ei. 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: A greșit domnul Președinte. En regulă! 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Bun. Doamna Porumb! Vă rog, 

doamna Porumb! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al sectorului 1: Tot aud discuții aici pe tema comisiilor 

de specialitate și a semnăturilor. Dragi colegi, vă anunț că pe regula asta de care îmi spuneți 
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dumneavoastră, nici bugetul, nici rectificarea și nici primul proiect de astăzi n-ar fi trecut, de exemplu. 

Pentru că și în comisia de buget m-am trezit cu documentele semnate, de exemplu, de Ned Vicol, 

despre care domnul Păiuși îmi confirmă că venise cu cinci minute înainte. Așa că vă rog mult de tot, 

haideți să ne uităm fiecare în ograda lui și dacă găsiți cu adevărat motive, găsiți-le pe legalitate, nu le 

inventați, vă rog! 

Domnul Ned Vicol: Aș vrea să completez că venisem la ora la care a fost convocată ședința. La fără 

un sfert. 

Membrii Comisiei de validare procesează la numărarea voturilor. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Vicol! Ok. 

Avem… Comisia de validare în momentul de față numără voturile. Între timp, ca să reușim să mergem 

mai departe eu o să citesc punctul Diverse: 

D1. Adresa nr. 8351/04.11.2021 a Consiliului Național pentru Combatarea Discriminării, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 1047/22.11.2021; 

D2. Solicitarea grupului de cetățeni „Amicii Bucureștii Noi”, înregistrată la Sectorul  1 al 

Municipiului București sub nr. 61747/19.11.2021, prin care solicită întreprinderea tuturor 

demersurilor necesare și legale care să conducă la amenajarea unui „parc de buzunar”; 

D3. Adresa nr.  917766/IT/22.11.2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

61925/22.11.2021 trimisă spre știință; 

D4.  Adresa cu nr. M/6002/6015/61259/62443/23.11.2021 a Direcței Juridice, Legislație, 

Contencios Administrativ prin care transmite cererea de chemare în judecată a Consiliului Local 

Sector 1 pentru anularea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 146/03.08.2021; 

D5. Sesizarea domnului Barba Octavian Vasile înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr. 61842/22.11.2021 cu privire la documentația PUD – Strada Smaranda Brăescu nr. 46; 

D6. Încheiere din data de 15.11.2021 în dosarul nr. 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

61839/22.11.2021; 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:   Este vorba despre înstiințările 

despre care vorbea și domnul Dinu Gheorghe, executările definitive deja, executări silite. 

D7. Încheiere din data de  23.11.2021 în dosarul nr. 1403/2020  comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

62755/25.11.2021; 

D8. Încheiere din data de  25.11.2021 în dosarul nr. 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

63176/02.12.2021; 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Între timp, avem rezultatul 

votului. O să continui cu Diversele după aceea. Bun. Rezultatul votului pentru primul proiect legat 
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de desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților Societății 

CET GRIVIȚA SA, proiectul K2-235: au fost prezenți 20 de consilieri locali. A fost exprimat un 

număr de 20 de voturi, din care 17 voturi valabile. Rezultatul votului este 14 voturi pentru, 6 

împotrivă pentru domnul Tudose și 14 voturi pentru, 6 împotrivă pentru domnul Jurubiță. Doamna 

Cășvean trece în online. Ok. Deci avem rezultatul votului pentru proiectul K2-235. Vă supun la 

vot proiectul. Haideți, vă rog, să luați loc! Între timp eu o să întreb, în primul rând Tehnicul, avem 

și acest proiect înscris sau o să votăm cu mâna? Este înscris? Mulțumim! Deci puteți să-l afișați 

pe ecran.  

S1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în 

Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA SA  (K2-235/03.08.2021) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: O să întreb în online. Domnul Bârgău, 

cum votați proiectul legat de desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA SA? Domnul Bârgău?... Domnul 

Drăgușin?... Doamna Cășvean? 

Doamna Cătălina Cășvean (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! 

Doamna Cătălina Cășvean (online): M-auziți? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Da, v-am auzit! Mulțumim! 

Doamna Cătălina Cășvean (online): Mulțumesc și eu! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Grigorescu! Nu este. 

Doamna Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Șerban? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Revenim la domnul 

Drăgușin! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online):  Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Bârgău? Nu este! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online):  Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Am înregistrat! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): M-auziți? 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Da, vă auzim! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): M-auziți? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Vă auzim și am înregistrat!... Avem 

8 voturi împotrivă, 2 abțineri și 14 voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 2 

ABȚINERI – din 24 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mergem mai departe, la următorul 

proiect, vorbim despre proiectul de desemnare reprezentanților… domnul Oianu, vă rog să facem 

liniște să ne auzim! Vorbim de: 

S2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

al nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării Societății pe Acțiuni Compania de 

Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public Privat sector S.A. cu 

modificările și completările ulterioare (proiectul K2-233/03.08.2021)  

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Avem la fel, 20 de consilieri locali 

prezenți, 20 de voturi, din care 16 voturi valabile. Pentru domnul Dinu Gheorghe, 14 voturi pentru, 6 

împotrivă, pentru doamna Haliț, 14 voturi pentru, 6 împotrivă. Supunem la vot și acest proiect. Puteți 

să votați în sală. Eu o să întreb în online. Domnul Bârgău nu este. Doamna Cășvean? 

Doamna Cătălina Cășvean (vot online): Mă abțin! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumesc! Domnul Drăgușin? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Grigorescu nu 

este. Doamna Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Împotrivă! Și mulțumesc pentru votul de neîncredere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Șerban? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim!... Avem 8 voturi 

împotrivă, 2 abțineri și 14 voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 2 

ABȚINERI – din 24 de consilieri locali prezenți în momentul votului 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumesc. O să mergem mai 

departe. Ok. Avem de la domnul Gheorghe… 

Domnul Dinu-Nicolae Ghorghe: Vreau să trec în online, dacă se poate să-mi trimiteți link-ul, vă 

rog!?! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Gheorghe o să 

treacă în online. Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț: Vă rog să se consemneze că mă voi conecta online. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Și doamna Haliț trece în 

online. Ok. Proiectele de dinainte se renumerotează. Devin proiectul cu numărul 3 de pe ordinea de 

zi suplimentară: 

S3. Proiect de  hotărâre privind declararea obiectivului ”Căldură și apă caldă pentru cetățenii 

Sectorului 1” ca proiect de interes public local și aprobarea măsurilor de implementare (K2-

387/21.12.2021) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Aici dacă aveți puncte de vedere sau 

amendamente… Doamna Porumb? 

Doamna Ramona Porumb: Am și eu o rugăminte. Să se consemneze în… deci domnul Oianu nu 

anunță că merge în online. Legat de acest proiect, înțelegând totodată necesitatea pentru un anumit 

confort al cetățenilor din sectorul 1, luând, de asemenea, în considerare și costurile acestui proiect, 

vedem că pe cele trei puncte termice menționate în proiect costul e undeva la 143.000 euro lunar, 

solicit Primarului și aparatului de specialitate care se ocupă conform atribuțiilor de acest proiect să 

transmită, să aducă la cunoștință Consiliului Local, lunar, un raport de eficiență energetică aferent, vă 

spun acum cum percep eu din punct de vedere tehnic, aferent temperaturii de intrare, respectiv de 

ieșire a apei, raportat la costurile necesare de funcționare. Din punctul nostru de vedere acest proiect 

trebuie monitorizat permanent, trebuie să vedem dacă cu adevărat se justifică aceste costuri,  dacă 

într-adevăr cetățenii din zonă au căldură, pentru că astfel, doar ca să aruncăm pe geam 143.000 de 

euro, nu se justifică. Deci revin, acest raport să fie adus lunar în fața Consiliului Local pentru a decide 

ulterior dacă menținem acest proiect sau vom abroga hotărârea respectivă, nemaiintrând în detalii 

despre cum a fost semnat acest  protocol și alte proceduri. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Țin să răspund într-un fel colegei mele, proiectul este monitorizat 

în acest moment de către aparatul USR-ist care și-a pus două mașini ale Poliției Locale care să 

păzească acest punct CET, fără să ofere niciun fel de informații. Am încercat să obțin informații legat 

de funcționarea acestor utilaje, legat de randamentul lor, legat de modul în care se alimentează. Există, 

în momentul în care funcționează acele câteva ore pe zi, o poluare masivă generată de arderea 

motorinei. Într-adevăr, recunosc, mi s-a confirmat, că în ultimile câteva zile cetățenii ar fi primit 

căldură și apă caldă, dar vorbim de ultimile câteva zile. Alimentările cu motorină se fac pe furiș, pe 

timp de noapte, undeva dimineața pe la 4.00. Intră o mașină și descarcă direct în punctul termic această 
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motorină. Sunt foarte multe lucruri care se țin ascunse de către aparatul USR-ist care monitorizează 

cu atenție acest proiect ca să nu avem niciun fel de informație. Am cerut să știu și să vedem noi, 

Consiliul, protocolul semnat cu Termoenergetica, eventual un raport de eficiență, așa cum bine ați 

precizat și dumneavoastră. Din păcate, lucrurile... această sumă mă surprinde. N-aveam cunoștință de 

ea. În acest moment, eu personal nu am cunoștință nici de costurile acestui proiect, nici de eficiența 

lui și, cu atât mai mult, de legalitatea lui. Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Și eu am transmis o 

întrebare în scris aparatului de specialitate. Sper să îmi răspundă la un moment dat despre această 

instalație, cât poluează, cât consumă, dacă a fost conectată sau nu că nu știm acest lucru neapărat și 

dacă sunt rezultate, adică dacă oamenii au apă caldă sau nu. Bun. Supun la vot atunci proiectul dacă 

nu mai sunt alte puncte de vedere. O să întreb în online. Domnul Bârgău? Nu este!... Domnul 

Drăgușin?... Domnul Gheorghe? Domnul Gheorghe, votăm proiectul nr. 3 ”Căldură și apă caldă în 

sectorul 1”. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Da. Pentru! Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Cășvean? 

Doamna Cătălina Cășvean (vot online): Votez pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Drăgușin? Nu 

ne aude. Doamna Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Grigorescu? Nu 

este. Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Șerban? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Și domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru și eu, Drăgușin! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Pentru și domnul Drăgușin. 

Mulțumim. Deci avem 9 abțineri, zero voturi împotrivă și 15 voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU ȘI 9 ABȚINERI – din 24 de 

consilieri locali prezenți în momentul votului 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mergem mai departe. Proiectul nr.4: 

S4. Proiect de hotărâre privind transmiterea solicitării către Consiliul General al 

Municipiului București de a aproba modificarea Hotărârii nr. 195 din 29.06.2021 privind 

schimbarea destinației spațiului în suprafață de 460 mp amplasat la parterul Pavilionului 

C ce reprezintă parte a imobilului situat în Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, nr. 

17, Sector 1  (K2-374/10.12.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Aici dacă sunt puncte de vedere sau 

amendamente? Nu! Bun. Mergem către vot. Domnul Bârgău? Nu este. Doamna Cășvean? 

Doamna Cătălina Cășvean (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Drăgușin? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Gheorghe?... 

Domnul Gheorghe? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru! Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Grigorescu? Nu 

este. Doamna Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Șerban? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Cu unanimitate de 

voturi pentru proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 24 de consilieri 

local prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mergem mai departe. Proiectul nr. 

5: 
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S5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/28.04.2021 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea spațiului 

în suprafață de 460 mp amplasat la parterul Pavilionului C, situat în B-dul Mareșal Al. 

Averescu nr. 17, Sector 1, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1 în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală Administrație Publică Locală  (K2-

375/10.12.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere sau 

amendamente? Nu. Atunci mergem la vot. Domnul Bârgău? Nu este. Doamna Cășvean? 

Doamna Cătălina Cășvean (vot online): Pentru! Votez pentru. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Drăgușin? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Gheorghe? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Grigorescu? Nu 

este. Doamna Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Șerban? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim.Și domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru și eu! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Mai așteptăm două 

voturi în sală… Mulțumim. Și acest proiect a fost adoptat cu unanimitate de voturi pentru. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 24 de consilieri 

local prezenți în momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mergem mai departe. Punctul nr. 6: 

S6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.208/29.10.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor 

de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile 
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cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat  Sector 1 pentru semestrul I al anului 

școlar 2021-2022  (K2-371/10.12.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere sau 

amendamente? Nu sunt. Am eu o întrebare. Domnule Viceprimar, dacă aveți această informație. Am 

înșeles de la mai multe școli… O parte au primit bursele în sumă întreagă, o parte au primit bursele 

doar 100 de lei, acum câteva zile și nu știm de ce s-a întâmplat acest lucru. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu am această informație să vă comunic 

exact care sunt… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ok. O să rog aparatul de specialitate 

să găsim această informație. Doamna Regalia? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Deci, s-a primit o adresă din partea primăriei, dacă vreți v-o 

citesc, le-au trimis 100 de lei ca avans pentru burse pentru semestrul I, urmând ca în momentul în care 

vor apărea bani să le dea diferența. Și vă trimit hârtia pe care au primit-o școlile de la Direcția 

Economică. O vreți? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Am înțeles. Eu, din ce știu, o parte 

din școli…sau cel puțin mi s-a spus, o parte din școli au primit… 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Între timp au mai primit, dar în primă fază toată lumea a 

primit 100 de lei. Asta a fost la începutul lunii decembrie. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Am înțeles. Și unii au rămas cu 100 

și alții au primit cât trebuiau să primească. Mai mult. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Da. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ok. Rectificarea și toate cele au fost 

votate deja de două săptămâni, nu? Da. Bun, dacă nu mai sunt alte puncte de vedere, atunci mergem 

mai departe și o să întreb în online. Pentru proiectul K2-371, adăugarea unui număr de  copii, de burse 

școlare… Doamna Regalia, am început procedura de vot. Terminăm și vă dau cuvântul după aceea. 

Da, nu mai aveați microfonul deschis. Domnul Bârgău? Nu este. Doamna Cășvean? 

Doamna Cătălina Cășvean (vot online): Pentru!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Drăgușin? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Gheorghe? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Grigorescu? Nu 

este. Doamna Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Haliț? 
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Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Șerban? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Și domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Încă două… un vot în 

sală… Mulțumim. Cu unanimitate de voturi a consilierilor din sală proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 24 de consilieri 

local prezenți în momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Urmează proiectul 7: 

S7. Proiect de hotărâre privind implementarea sistemului integrat de teleasistență, 

teleurgență și telemedicină Butonul de Panică (”Butonul Roșu”) în regim gratuit, cu tarif 

social și tarif social bănuiesc că e o greșeală  aici și tarif integral de către Complexul 

Multifuncțional Caraiman (proiectul K2-373/10.12.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Aici doamna Halaț ne-a cerut să ia 

cuvântul. 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Da, mulțumesc foarte mult. Voi vorbi puțin pentru că oricum nu 

prea pot vorbi. Ce pot să vă spun despre acest proiect? ”Butonul de panică” sau ”Butonul roșu” 

reprezintă un sistem de teleasistență, teleurgență și telemedicină dedicate serviciilor de îngrijire la 

domiciliu oferite de personalul medical al instituției noastre care este Caraimanul și care este integrat 

sistemului de telemedicină din cadrul Serviciului de Ambulanță Socială. Acest sistem constă în 

preluarea și prelucrarea apelurilor de către personalul medical, apelarea Serviciului de Urgență 112 și 

transferarea în timp real a datelor pacientului către Serviciul Ambulanța Socială și informarea în timp 

real a familiei, a aparținătorilor. ”Butonul de panică” se poate adresa nu numai persoanelor de peste 

65 de ani, ci și unei categorii popilaționale mai extinse de la nivelul comunității, cum ar fi: persoanelor 

singure sau izolate, pensionarilor și vârstnicilor, bolnavilor cronici, persoanelor cu dizabilități, 

pacienților externați sau recent operați, copiilor singuri acasă, viitoarelor mame, persoanelor expuse 

profesional. În acest sens, vorbim referitor la echipamente, vorbim despre telefoane mobile cu brățară 

SOS wireless, un număr de 3000, pentru achiziția cărora s-a plătit suma de 2.625.000 lei în mandatul 

precedent. În cursul unei ședințe de consiliu de anul acesta a fost prezentată situația acestor brățări, 

iar la acest proiect, în afară de doamna director Mariana Mateiaș de la Caraiman, doamna director 

adjunct, doamna administrator și subsemnata, s-au implicat și doamna Cristina Pascu, liderul Grupului 

Civic Sala Palatului, domnul Serghei Dumitrescu și doamna Aurora Pătrășcoiu, liderii Grupului Civic 

Bucureștii Noi. Împreună am organizat mai multe întâlniri la Caraiman, în cadrul cărora ni s-a 

prezentat cum funcționează sistemul, cum ar fi: după apăsarea butonului de panică persoana vârstnică 
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este apelată de către un operator din centrul de telemedicină, iar dacă nu răspunde se încearcă 

localizarea ei și trimiterea ambulanței. La întâlnirea cu colegii din Caraiman am discutat și despre un 

model de fișă-formular pentru beneficiar, pentru că în cazul când persoana respectivă nu răspunde la 

telefon este apelată persoana care este pe fișa beneficiarului. Acest serviciu are mai multe tarife, dar 

sunt foarte, foarte mici, pentru că vorbim de servicii oferite de Caraiman. Cel mai mare tarif este de 

300 de lei pe an, care este suportat de către Caraiman în cuantum de 50%. Dacă mai doriți și alte 

informații vă stau la dispoziție. Mulțumesc frumos. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim frumos. Doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: Mă iertați, cine a vorbit? Doamna Haliț…? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Iulia Halaț a vorbit. 

Doamna Daniela Popa: Doamna Halaț, da, iertați-mă. Tot timpul confound, iertați-mă….Haliț, 

Halaț. Da, și nu vreau să pronunț greșit. Doamnă dragă, știți cumva de când este acest proiect? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Da, știu, de mai mult timp. Puteți să-mi spuneți dumneavoastră 

HCL-ul respectiv. Chiar aș fi interesată. Nu am numărul HCL-ului și știu că aceste brățări au fost 

achiziționate împreună cu holterele respective. 

Doamna Daniela Popa: Da, din 2020. Și că au fost aceste, cum să le numesc, aparate…cum să le 

spun… holtere, da, au fost achiziționate în 2020. 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Holterele sunt funcționale, doamna Popa… 

Doamna Daniela Popa: Au fost cuprinse în memorandumul semnat atunci cu Ministerul Sănătății, 

cu domnul Costache, cred că era atunci ministru… dar știți, e un proiect foarte bun, am ținut la el… 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Da, este un proiect foarte bun, așa e. 

Doamna Daniela Popa: Mă bucur că-l susțineți, dar nu uitați că pentru asta colegii dumneavoastră 

au făcut plângere la DNA… 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Da, pentru că 3000 de telefoane mobile cu brățară wireless au costat 

aproape  3 milioane de lei. 

Doamna Daniela Popa: …Așa, că poate nu știați. Frumos că susțineți asemenea proiecte. 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Cum am spus…Mă iertați, mă iertați. Am înțeles greșit. 

Doamna Daniela Popa: Mulțumesc, doamna Halaț. Din 2020 e. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Supunem la vot și acest 

proiect. Din online, domnul Bârgău, cum votați proiectul? Nu este. Doamna Cășvean? 

Doamna Cătălina Cășvean (vot online): Pentru!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! O rugăminte, să dați 

volumul un pic mai jos. Domnul Drăgușin? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Gheorghe? Domnul 

Gheorghe?... Doamna Grigorescu? Nu este. Doamna Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Șerban? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Și domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Revenim la domnul 

Gheorghe! Nu este. Ok. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate voturi pentru. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 23 de consilieri 

local prezenți în momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mai avem niște puncte la Diverse de 

citit. Dacă vreți să nu stați în frig cu mine până le terminăm și după aceea ne urăm ”Sărbători fericite!” 

D9. Notificarea nr. 4933/26.11.2021 a Companiei Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 63436/02.12.2021 prin care transmite că nu sunt respectate 

clauzele din Protocolul semnat între părți la data de 12.11.2021; 

D10. Adresa doamnei Oana Preda din partea Centrului de Resurse pentru participare publică, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 63382/02.12.2021, prin care este adusă 

în atenție situația cetățenilor fără adăpost de pe raza Sectorului 1; 

D11. Notificarea nr. 4973/06.12.2021 a Companiei Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 64077/06.12.2021 prin care se transmite că nu se respectată 

obligația legală de punere în aplicare a măsurilor de remediere dispuse de Curtea de Conturi în 

urma misiunii de audit financiar din 05.11.2021; 

D12. Notificarea nr. 5034/08.12.2021 a Companiei Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 64748/08.12.2021, prin care transmite cererea de stabilire de tarife 

pentru activitatea de deszăpezire: 

D13. Încheiere din data de 06.12.2021 în dosarul nr. 1464/2020, comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

65084/10.12.2021; 
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D14. Încheiere din data de 07.12.2021 în dosarul nr. 1464/2020, comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

65106/10.12.2021; 

D15. Adresa domnului Stroie Silviu-Cătălin-Antoniu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 65428/13.12.2021; 

D16. Adresa doamnei Dorothea Nicolae din partea Comitetului Reprezentativ al Părinților din 

Liceul de Arte Plastice ”Nicolae Tonitza”, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 

nr. 65543/13.12.2021, privind notificarea organizării unui protest în Bdul Banu Manta nr. 9; 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  La care a fost și subsemnatul prezent 

și am discutat cu părinții.  

D17. Încheiere din data de  07.12.2021 în dosarul nr. 1464/2020, comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

65693/14.12.2021; 

D18. Adresa nr. 2165/14.12.2021 a SC CET GRIVIȚA, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 65739/14.12.2021 privind solicitarea documentelor necesare pentru a beneficia 

de subvenție; 

D19. Adresa nr. 881/13.12.2021 a Biroului Executorului Judecătoresc Niculae George, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 66038/15.12.2021, privind înfințarea 

popririi în dosarul de executare nr. 881E/2021. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Acesta a fost și punctul Diverse. Vă 

mulțumesc, dragi colegi și de Consiliu și de Primărie și celor din aparatul de specialitate care au stat 

cu noi până la această oră încă o dată, în acest frig minunat și vă doresc să ne liniștim în perioada ce 

vine, să fim sănătoși cu toții. Sărbători fericite! Crăciun fericit! Un an nou cât mai bun! Să ne vedem 

cu bine în 2022! Vă mulțumesc încă o dată și declar ședința închisă! 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      SECRETAR GENERAL,   

Daniel-Constantin CIUNGU                      Lavinia IONESCU 

 

Întocmit, 

Simona Dumitrescu        Daniela Anton 

Manuela Oprea        Georgiana Iancu Ene 

Ion Bunea         Oana Popa 

 

Verificat, 

Georgeta Raportaru  
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