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       PROCES-VERBAL 

 privind lucrările şedinţei ordinare  

a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată pentru  

data de 3 februarie 2022, ora 1400 

Nr. __2___  din data de 18.02.2022 

 
 
 

Şedinţa a fost convocată de către doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand, Primarul 
Sectorului 1, prin Dispoziţia nr. 309/28.01.2022, ţinând seama de prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) 
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a) și art.135 din actul normativ mai sus-
menționat, cu următorul proiect de Ordine de zi: 

 

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

014/27.01.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii terenului situat în str. Sângerului nr. 23 Sector 
1, București, parte a imobilului în care își desfășoară activitatea Școală Gimnazială nr. 162 
(Grădinița de copii) (K2-370/10.12.2021)   

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

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

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  
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3. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării 
imobilului situat în str. General Berthelot nr. 56-58, Sector 1, București, în vederea desfășurării 
activității Liceului de artă ”Nicolae Tonitza” (K2-005/17.01.2022)   

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

- Comisia de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea iniţiativei  private (C3); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în 
Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învăţământ preuniversitar 
particulare din Sectorul 1 (K2-384/21.12.2021) 

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);  

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 
Consiliul de administrație la Grădinița lui David (K2-294/05.10.2021)    

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);  

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 
Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița Olga 
Gudynn International (K2-293/05.10.2021)   

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);  
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării proiectului ”Să (ne) 
recunoaștem!”, la nivelul Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu”, pentru anul școlar 2021-
2022 (K2-381/15.12.2021) 

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

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a 
aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local 
al Sectorului 1 a Bulevardului Ion Mihalache și a Căii Griviței aflate în proprietatea publica a 
Municipiului București în vederea reabilitării și modernizării (K2-222/26.07.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 
pentru cooperarea dintre Sectorul 1 al Municipiului București și Administrația Străzilor București, 
în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local referitoare la 
modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe 
rețeaua stradală principală din Sectorul 1 (K2-178/02.06.2021) 

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); 

10. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București trecerea 
în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București a imobilelor 
identificate cu IE 221658, IE 242878, IE 262440, IE 206170, precum și a Spațiului verde aferent 
Ateneului Român, imobile aflate în domeniul public al Municipiului București (K2-

282/22.09.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
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Comisii:   

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a 
transmite din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1 a unor aliniamente stradale și spații verzi aflate în proprietatea 
publică a Municipiului București în vederea întreținerii acestora (K2-287/22.09.2021)  

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); 

12. Proiect de hotărâre pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a 
împuternicirii exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al 
Municipiului București și Arhiepiscopia Romano-Catolică București (K2-012/20.01.2022)) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de 
contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum 
și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 1 al Municipiului București în 
legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în cadrul Programului 
multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe la nivelul Sectorului 1 al Municipiului 
București (K2-251/30.08.2021)   

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); 

14. Proiect de hotărâre privind ”Planul de acțiuni și lucrări de interes local” pentru anul 2022 ce vor 
fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și 
completările ulterioare (K2-001/14.01.2022)   

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); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); 

15. DIVERSE: 

D1. Adresa Biroului Executori Judecătorești ACTA NON VERBA înregistrată la Sectorul 1 al 
Municipiului București cu nr. 2984/17.01.2022, cu referire la dosarul execuțional nr. 1464/2020 
privind pe creditorul Compania Romprest Service SA și pe debitorul Consiliul Local Sectorul 1 al 
Municipiului București; 

D2. Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M. 168-2211 din 19.01.2022 
prin care transmite Sentința Civilă nr. 4572/07.07.2021, pronunțată de Tribunalul București Secția a 
II-a CAF, în dosarul 15212/3/2021, având ca părți pe reclamantul Asociația pentru Dreptul 
Urbanismului, iar în calitate de pârâți Primăria Sectorului 1, Subdiviziunea Administrativ Teritorială 
Sectorul 1 și Consiliul Local al Sectorului 1; 

D3. Adresa CET GRIVITA înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 
2989/18.01.2022, prin care solicită majorarea capitalului social cu 25.000.000 lei; 

D4. Adresa Parohiei Dorobanți înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 
3542/20.01.2022, prin care solicita sprijin financiar pentru edificare imobil unitate de cult; 

D5. Adresa Curții de Conturi a României înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 
3918/21.01.2022, prin care înaintează Decizia nr. 11/17.01.2022 emisă către Compania de Investiții 
si Dezvoltare in Sănătate si Domenii de interes Public-Privat Sector 1 SA, prin care s-au dispus măsuri 
de remediere a abaterilor consemnate în Raportul de control nr. 62412/Ds.88/17.12.2021; 

D6. Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M. 3384-257 din 25.01.2022, 
prin care transmite cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția 
a II-a Contencios Administrativ și Fiscal cu nr. 31793/3/2021; 

D7. Adresa doamnei Cefălan Daniela Nicoleta înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu 
nr. 3778/21.01.2022, prin care transmite completare la plângerea prealabilă cu privire la indemnizația 
cuvenită pentru zilele de concediu de odihnă neefectuat; 

D8. Adresa doamnei Cefălan Daniela Nicoleta înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu 
nr. 68205/29.12.2021- plângere prealabilă, prin care solicită plata tuturor drepturilor salariale datorate 
pentru activități desfășurate în Comisia de vânzări spații comerciale; 

D9. Adresa doamnei Cefălan Daniela Nicoleta înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu 
nr. 68209/29.12.2021- plângere prealabiă prin care solicită  plata compensării  concediului de odihnă 
neefectuat; 

D10. Adresa Școlii Gimnaziale nr. 6 înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 
4085/25.01.2022, prin care solicită sponsorizare reparație sediu din str. Apicultorilor nr. 1; 
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D11. Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București înregistrată la Sectorul 1 al 
Municipiului București cu nr. 4104/25.01.2022, prin care informează despre concursul pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și 
necesitatea prezenței unui reprezentant al Consiliului local al Sectorului 1 în comisia de evaluare a 
probei de interviu, desemnat prin hotărâre de consiliu local; 

D12. Adresa doamnei Teodora Emanuela Marinescu înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 
București cu nr. 4039/25.01.2022, prin care solicită continuarea activității de medic la Complexul 
Multifuncțional Caraiman; 

D13. Adresa doamnei Teodora Emanuela Marinescu înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 
București cu nr. 4078/25.01.2022, prin care transmite plangerea referitoare la contestația continuării 
activității de medic la Complexul Multifuncțional Caraiman; 

D14. Adresa doamnei Teodora Emanuela Marinescu înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 
București cu nr. 4104/25.01.2022, prin care solicită acord pentru continuarea activității de medic la 
Complexul Multifuncțional Caraiman; 

D15. Adresa doamnei Teodora Emanuela Marinescu înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 
București cu nr. 4266/25.01.2022, prin care transmite sesizare referitoare la respingerea cererii de 
continuare a activității ca medic la Complexul Multifuncțional Caraiman; 

D16. Adresa Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București nr. C11/27.01.2022, 
înregistrată sub nr. 2113/28.01.2022 la Instituția Prefectului Municipiului București, prin care solicită 
punctul de vedere referitor la documentații de urbanism de tip PUD; 

D17. Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 înregistrată la 
Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 4442/26.01.2022, prin care transmite Raportul de activitate 
pe semestrul II al anului 2021. 

 

La deschiderea ședinței și-au înregistrat prezența în evidența ținută de Secretarul General al 
Sectorului 1, doamna Lavinia Ionescu, 25 de consilieri locali, din 27 de consilieri locali în funcție, 
dintre care 2 consilieri au fost prezenți online, respectiv doamna Cătălina Cășvean și doamna Raluca-
Nicoleta Haliț. Doamna Iulia-Luminița Halaț și doamna Ramona Porumb au fost absente  la momentul 
efectuării apelului nominal. Doamna Ramona Porumb și-a anunțat prezența online după efectuarea 
apelului nominal. 

         Potrivit prevederilor art. 134 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul  
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea Consiliului Local  s-a realizat în 
scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1, respectiv de către Serviciul Tehnică 
Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuţii în acest sens, în data de 28.01.2022, invitaţia la şedinţă 
precizând data, ora şi locul desfăşurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul 
serviciilor de poștă electronică (e-mail), a fost pusă la dispoziţia consilierilor locali documentația 
proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. 
Convocatorul, înregistrat sub nr. 309/28.01.2022, precum și proiectele de hotărâre puse în dezbatere 
în ședință au fost aduse la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.  
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În data de 01.01.2022, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii 
locali suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare convocată pentru data de 03.02.2022, precum și 
documentațiile aferente, fiind aduse la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul instituţiei.  

 

Ordinea de zi suplimentară: 

S1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii 
administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București  pe anul 2022 (K2-018/01.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1:… Bună ziua și bine ați venit la 
ședința ordinară convocată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București prin Dispoziția nr. 309 
din 28 anuarie 2022, cu respectarea tuturor procedurilor  legale și comunicarea către dumneavoastră 
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 acum apelul 
nominal al consilierilor locali, în ordine alfabetică, după cum urmează: domnul Bârgău Marian-
Aurelian!  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Prezent!  

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

Domnul Alberto-Iosif Caraian: Prezent! 

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

Doamna Cătălina Cășvean (online): Prezent! 

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

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Prezent! 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Prezent! 

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

Domnul Laurențiu Drăgușin: Prezent! 

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

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

Doamna Alina-Cristina Grigorescu: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Halaț Iulia-Luminița! 
Doamna Halaț, din online? Doamna Haliț Raluca-Nicoleta! 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Prezentă! 

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

Doamna Oana Iacob: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea! 

Domnul Florea Iordan: Prezent! 

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

Domnul 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 – Viceprimarul Sectorului 1: Prezent! 

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela! 

Doamna Daniela Popa: Prezentă! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona! Nu ne-
a anunțat nici pentru online și nu o văd. Doamna Regalia Ruxandra-Eugenia! 
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Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Prezent! 

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

Doamna Otilia Sorete-Arbore: Prezent! 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian-Adrian! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Țîră Daniel! 

Domnul Daniel Țîră: Prezent! 

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

Domnul Ned Vicol: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Revin. Doamna Halaț? O să îi rog 
pe colegii mei să… deci până la supunerea spre aprobarea dezbaterii ordinii de zi, poate colegii mei 
de la Tehnic încearcă să-i mai contacteze… Având așadar 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. Din 
motive tehnice, având în vedere durata dezbaterilor ședinței din 20 ianuarie 2022, procesul-verbal al 
acesteia este încă în fază de elaborare, nu a fost finalizat și o să vă fie propus spre aprobare la ședința 
următoare. Având în vedere că mandatul președintelui de ședință a expirat, o să vă propun să formulați 
propuneri pentru un nou președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni, pentru perioada următoare 
și așteptăm propunerile dumneavoastră. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Grupul USR propune pe domnul 
Drăgușin. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Mai sunt alte propuneri? 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Grupul PNL îl propune pe domnul Daniel Ciungu. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Grupul PSD? 

Doamna Daniela Popa: Nu avem propuneri. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Grupul PMP? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Nu avem propuneri. Mulțumesc. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Atunci voi supune votului 
dumneavoastră propunerile, în ordinea în care au fost formulate. Cine este pentru ca domnul Drăgușin 
să fie președinte de ședință? Și din online? Doamna Cășvean Cătălina? Sunteți… 

Doamna Cătălina Cășvean (vot online): Da, sunt pentru. M-ați auzit? 
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Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Da, da…da. Și doamna Haliț? 

Doamna Cătălina Cășvean (online): Mulțumesc. 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Eu mă abțin. Se aude? 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1:  Mai repetați. Vă aud că sunteți 
răgușită. 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Mă abțin. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Abținere. Și am văzut că a intrat 
online și doamna Ramona Porumb. Cum votați, doamna Porumb? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Vă rog, dacă se poate să-mi 
spuneți ce anume votăm. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: S-au formulat propuneri pentru 
desemnarea președintelui de ședință. Prima propunere formulată este pentru domnul Drăgușin 
Laurențiu. Cum votați pentru această propunere? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Ok. Abținere. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Și doamna Haliț? Tot abținere. Ok. 
Cine este împotrivă?... Voturi împotrivă?... Abțineri? Așadar, propunerea pentru domnul Drăgușin a 
fost respinsă cu 13 voturi împotrivă, 2 abțineri și 8 voturi pentru. 

Votul în sala de ședință a fost exprimat prin ridicarea mâinii. 

Propunerea ca domnul Laurențiu Drăgușin să fie desemnat președinte de ședință a fost respinsă 

cu 8 voturi pentru, 13 voturi împotrivă și 2 abțineri;  23 de consilieri locali și-au exprimat votul 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1:  Acum supunem la vot propunerea 
pentru domnul Daniel Ciungu pentru desemnarea ca președinte de ședință. Cine este  pentru? Din 
online? Doamna Cășvean Cătălina, cum votați? 

Doamna Cătălina Cășvean (vot online): Da, abținere. Mulțumesc. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1:  Doamna Halaț încă nu a intrat. 
Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru. 

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

Doamna Ramona Porumb (vot online): Pentru. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1:  Cine este împotrivă?... Se abține 
cineva?... Tot împotrivă? Și abțineri? Domnul Drăgușin... Așadar, cu 14 voturi pentru, 6 voturi 
împotrivă, 2 abțineri, domnul Daniel Ciungu a fost desemnat președinte de ședință. 

Votul în sala de ședință a fost exprimat prin ridicarea mâinii. 
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Propunerea ca domnul Daniel-Constantin Ciungu să fie desemnat președinte de ședință a fost 

aprobată cu 14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 2 abțineri;  22 de consilieri locali și-au 

exprimat votul 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Vă mulțumesc. Domnule 
Președinte, vă predau lucrările ședinței. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Bună ziua. Mulțumesc, dragi colegi. 
Astăzi avem câteva lucruri, înainte de a ajunge la ordinea de zi. Avem doi cetățeni care au venit să ne 
vorbească și o doamnă angajat de la Centrul Caraiman. De asemenea, avem o sesizare referitoare la 
nelegalitatea procedurii din cadrul Comisiei juridice, întrunite pe data de 02.02.2022 a domnului 
Drăgușin, pe care dorește să ne-o aducă la cunoștință. O să începem în ordinea în care am primit și eu 
informările, cu doamna doctor de la Centrul Caraiman. O rugăm să vină la microfon. Să puneți și 
căștile pe urechi să ne auziți mai bine. Colegii, dacă se poate să o ajutăm pe doamna doctor! Vă rog! 
Vă ascultăm! 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Bună 
ziua! Vă mulțumesc, doamnă Primar și domnule Președinte și domnilor consilieri! Am venit în fața 
dumneavoastră, am emoții. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Nicio problemă, suntem printre 
prieteni aici. Vorbiți cu un număr de posibili pacienți. 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: 
Mulțumesc. Am venit în fața dumneavoastră să vă prezint situația mea, care a survenit de curând. Eu 
o să vă spun pe scurt cine sunt. Sunt medic cu o vechime de 33 de ani în muncă, am făcut și asistență 
de urgență, ambulanță și medicină de familie. Sunt și medic primar și în  2018 m-am pensionat la 
limită de vârstă deși aveam 61 de ani și pentru   că  aveam probleme financiare care s-au acumulat 
de-a lungul anilor. Soțul meu, la fel, deși este doctor în teologie, are un venit foarte mic, m-am hotărât 
să dau din nou concurs pe un post ca să îmi întrețin familia. Am dat concurs la Centrul Caraiman. Mi 
s-a părut o organizare foarte bună și că voi face medicină, într-adevăr, și am luat cu brio. Mi s-a 
încheiat un contract pe perioadă nedeterminată și am activat până în prezent îngrijind de pacienți și 2 
luni cred până acum, poate și mai mult, făcând de toate: și consulturi, și pansamente și injecții și de 
toate. O activitate medicală multiplă, plus telemedicina. Înainte de Crăciun 2021, doamna interimar 
director al Centrului Medical a ținut să-mi trimită o hârtie prin care îmi aduce la cunoștință că mi se 
încheie contractul la împlinirea celor 65 de ani, pe care, de fapt, i-am împlinit luna aceasta. Deci, acea 
adresă mi-a fost dată cu mult înainte, de Crăciun. În sfârșit, am făcut cerere de prelungire a 
contractului, conform Legii 95 din 2006, deoarece, conform acestei legi, fiind medic, mi se permite 
să lucrez încă doi ani, până la 67 de ani. Deci, eu fiind disponibilă și având disponibilitate. Totuși, 
fără nicio motivație, nu mi s-a aprobat această cerere, deși am făcut contestație și am prezentat situația 
mea, către actuala doamnă Mateiaș. Deci, rugămintea mea către dumneavoastră, să judecați situația 
și o mare rugăminte: eu vreau să mai profesez totuși și am fost de folos acestei comunități. Nu înțeleg 
de ce mie mi se refuză continuarea, deși mai sunt medici pe cale de pensionare și nu au fost întrerupți 
din activitate. Deci,  apelez la dumneavoastră, totuși să înțeleg, pentru că eu am nevoie de acești doi 
ani.Mai am doi ani și pe urmă voi fi obligată să mă retrag ca medic. Totuși, sunt medic primar, am 33 
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de ani de experiență. Nu este de aruncat un medic care are experiență. Nu sunt… nu lucrez cu piese, 
nu lucrez cu construcții. Medicul trebuie să aibă experiență, ca să aibă o activitate eficientă și de 
calitate. Puteți să și verificați, să vă interesați de activitatea mea din cadrul Centrului Medical 
Caraiman. Mai ales că eu am depus un suflet la fiecare pacient, pentru că mi-a plăcut ideea. Sunt 
oameni suferinzi, care nu sunt deplasabili, este pandemie, ei nu se duc la spital, solicită consultații la 
domiciliu. În Caraiman nu sunt medici suficienți care să asigure consultația la domiciliu, mai ales de 
medicină generală sau să supravegheze anumite tratamente. Deci, rugămintea mea către doamna 
Primar, către dumneavoastră este să judecați. Eu am depus și aici, la Primărie, petiție, am depus 
contestație. Totuși, aș vrea să înțeleg de ce această situație, când eu am acest drept. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim frumos. O să rog 
consilierii locali, dacă aveți întrebări pentru doamna doctor. Doamna Popa!   

Doamna Daniela Popa: Bună ziua, doamna doctor! Daniela Popa sunt, consilier local PSD. 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Vă 
mulțumesc. 

Doamna Daniela Popa: Când vi s-a transmis această decizie? 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: 
Această decizie… Deci, inițial am primit o adresă către mine de la Resurse Umane ca să depun o 
cerere de prelungire a activității. 

Doamna Daniela Popa: Așa… 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: 
…pentru că îmi expiră contractul când împlinesc 65 de ani. Dar eu 65 de ani îi împlineam în ianuarie, 
iar decizia, asta am uitat să vă spun, decizia mi-a și fost făcută chiar înainte să mi se dea un răspuns 
clar la contestația mea. 

Doamna Daniela Popa: Deci, înțelegem că vi s-a transmis această adresă în luna decembrie, de 
sărbători. 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Da… 
da… 

Doamna Daniela Popa: Apoi dumneavoastră ați depus în ianuarie… 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: 
Imediat. Nu, imediat, în aceeași zi am depus cererea de prelungire a contractului și mi s-a răspuns 
după Anul Nou… 

Doamna Daniela Popa: Ne puteți spune data? 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Am 
aici, mă scuzați… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Îmi cer scuze că intervin. Se 
aude? 
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Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Da, 
doamna Primar. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Da doamnă, ați primit și un 
răspuns scris. Ce s-a întâmplat este pur și simplu să urmăriți legea. Doamna director de la Caraiman 
v-a explicat foarte bine care este situația. Conform legii, nu vi se poate prelungi contractul. Trebuie 
să dați concursul din nou. Aveți deja o pensie. Noi vă ajutăm dacă este nevoie și aveți niște probleme 
financiare. Am ajutat mereu pe cei care au avut nevoie de ajutorul nostru. Acum nu putem să nu 
respectăm legea, știți? Și era frumos să vină și doamna Mateiaș, da? Eu nu știam că o să veniți aici. 
Ați primit toate răspunsurile. Era frumos să vină și doamna director general ca să explice situația. 
Acum sunteți aici în fața unui Consiliu care nu cunoaște cazul dumneavoastră. Eu spun că doamna 
Mateiaș este o persoană care de mult timp gestionează acest tip de situații, care are experiență 
managerială, care este ajutată de un aparat profesionist care știe cum sunt gestionate acest tip de  
contracte și Consiliul Local în acest caz ce poate să vă facă? Să spună că dacă nu aveți resursele 
suficiente să vă ajutăm? Sigur, vă ajutăm, doamnă! Dar nu cred că e cazul acum să discutăm o jumătate 
de oră despre situația dumneavoastră. Eu ce propun? Să dau… Voi ruga pe doamna Mateiaș, director 
general la Caraiman să comunice, dacă sunteți de acord, doamnă, dosarul dumneavoastră și fiecare 
consilier local, nu știu dacă este specialist în resurse umane, dar va putea să studieze cu specialiștii 
lui și să vadă. Și atunci o să aveți 27 de persoane în plus față de tot aparatul de la Caraiman care va 
studia dosarul dumneavoastră și care vor ajunge la aceeași concluzie. Dar, încă o dată, dacă aveți 
nevoie de ajutor, Consiliul Local este aici și poate să vă ajute. Mulțumesc. 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Da, 
doamna Primar, eu nu am venit să cerșesc. Eu am venit să-mi cer dreptul de medic. Deci nu este 
normal ce-mi spuneți. Acea lege care a fost dată nu este normală. Eu am fost deja pensionată. 
Dumneavoastră nu știți cazul. Am fost pensionată, iar contractul meu este pe perioadă nedeterminată. 
Deci nu există… nu se poate. Dânsa apelează la o altă lege… Deci, cum să vă spun? Nu am venit să… 
Mă jigniți, pur și simplu. Nu am venit să cerșesc. V-am explicat… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Îmi cer scuze, n-am… 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Eu 
am explicat care este situația. 

Doamna Daniela Popa: Foarte urât, doamna Primar, cum tratați o doamnă doctor. Doamna doctor, 
să ne dați și nouă acest răspuns de la Resurse Umane și e incredibil, cum adică să dați de două ori 
examen? În niciun caz… 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Da, 
exact! Exact! 

Doamna Daniela Popa: Vă rog să ne trimiteți și pe adresele noastre de email, a tuturor consilierilor 
răspunsul doamnei Mateiaș sau de Resurse Umane, cine v-a răspuns la această contestație. 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Da, 
am și cu mine aici, dar eu l-am depus aici la Primărie. L-am depus la Registratură. 
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Doamna Daniela Popa: Indiferent de problemă, nu poți certa un om care vine să ceară ajutor. Foarte 
urât. Mai ales că e vorba de o doamnă… doctor. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Și care dorește să continue să 
muncească în vremuri de pandemie. 

Doamna Daniela Popa: Exact! 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Deci, 
eu nu am venit să cerșesc. Și plus, doamna Primar nu știe, în pandemie nu sunt date afară cadrele 
medicale. Și dumneavoastră nu știți cum m-a dat afară această doamnă. Deci, m-am dus să-i explic 
situația din nou, pe  data de 25, de ziua mea. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată așa ceva. Pe 25, 
de ziua mea, mi-a spus să mă dezechipez și să plec. Deci eram în echipament de salvare. Deci, nu 
știu... eu am făcut, nu știu cum să vă spun… chiar așa, asta-i răsplata unei activități de patru ani în 
cadrul Centrului Medical? Am îngrijit bolnavi, am pus perfuzii, am consultat oameni, am făcut 
pansamente la escare. Dumneavoastră ați văzut vreodată vreo escară? Deci, cum se tratează o escară 
și cum sunt muncite asistentele? Pentru că se duc la centrul de vaccinare nu avem oameni pe salvare 
și mergem noi, medicii, care, în fișa postului nu scrie ca un medic să panseze escare sau să facă injecții, 
dar eu le-am făcut pe-astea. Deci, chiar așa, mă dă afară și mă aruncă ca pe o cârpă? De ce oare, că 
nu i-am făcut niciun rău? Numai pentru că am împlinit 65 de ani, nu? Și că vreau să muncesc. 

Doamna Daniela Popa: Mulți înainte, doamna doctor și La mulți ani de ziua dumneavoastră! 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: 
Mulțumesc! 

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

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Și 
țineți cont, doamna Primar, că un medic în România, un medic este foarte valoros, nu că mă laud, dar 
asta este. Un medic este valoros când are vechime, nu când termină facultatea și habar n-are să pună 
un blitz diagnostic. Deci… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Doamna doctor, să știți că eu 
sunt prima care apreciez activitatea medicilor și ca medic cred că sunteți o persoană apreciată. Nu așa 
se pune problema. Problema s-a pus, pur și simplu, de lege, de pensionare. Eu cu drag vă… 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman:  Păi 
eu v-am explicat, ma scuzați. Este pandemie, nu se fac… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: E pandemie, înțeleg, dar dacă 
juriștii Centrului Caraiman  și specialiștii de la Resure Umane așa spun că legea funcționează, știți… 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Păi, 
de ce nu au aplicat legea 206 unde se specifică… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Au aplicat legea aceea care 
spun ei că se aplică. Vă promit că reanalizăm cu o altă echipă de juriști, nu de la Caraiman, de aici de 
la Primărie, chiar asta facem acum și dacă răspunsul este diferit, da, dacă după analiză răspunsul este 
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diferit, nu cred, dar dacă răspunsul este diferit, bineînțeles că reluăm cazul dumneavoastră. Nu este 
ceva personal, doamna doctor! Nu e ceva personal cu dumneavoastră! V-a explicat deja doamna 
director general, nu e ceva personal. Este pur și simplu că legea așa prevede. Vă rog să nu o luați 
personal pentru că va fi foarte trist și injust. Nu e așa. 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Dar 
vreau să vă mai specific un lucru. Deci eu trebuie acum să obțin… deci dânsa m-a încurcat foarte tare 
pentru că nu mi-a mai permis să mai lucrez după data de 25, eu trebuie să obțin avizul de liberă 
practică care se face anual. Deci, practic, eu rămân suspendată, eu nu mai lucrez, nu mai am niciun 
venit, am numai pensia. Deci, totuși, așa o țin din decembrie. Deci, nu se poate. Chiar nicio lege nu 
îmi permite să lucrez în continuare? Există lege! De ce nu o aplică pe aceea? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim! Haideți să luăm în 
continuare întrebările consilierilor. Urmează domnul Oianu, domnul Tudose, domnul Podaru. Vă rog, 
domnule Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bună ziua, doamnă! Bună ziua, doamna doctor! 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Bună 
ziua! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bună ziua, tuturor! Doamnă, eu ca de obicei, vă dau un sfat. Dacă 
ați observant, în cinci minute doamna  Primar și-a schimbat la 180 de grade opinia despre situația 
dumneavoastră. Eu vă recomand să insistați, că după cum observați, opinia se schimbă după cum bate 
vântul la Primăria Sectorului 1. Ați observat asta, nu? Primarul v-a spus ”Să plecați de aici. Nu vă e 

rușine?” Și a doua oară v-a spus că mai ia o dată în considerare situația dumneavoastră. Dacă mai 
stați puțin, vă angajează. 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman:  Da, 
vă mulțumesc. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Vă rog frumos insistați. Acum, dacă tot a deschis doamna Primar 
discuția asta, cu doamna directoare Mateiaș, de acolo, Mateiaș, așa, ar putea s-o întrebe pe doamna 
directoare și despre analizele gratuite pentru persoanele cu dizabilități, care sunt pe bani la Caraiman. 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Da, 
sunt pe bani, așa este. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Da, sunt pe bani! Și după cum ați observat, doamna Primar nu prea 
știe multe lucruri ce se întâmplă la Caraiman. S-au primit pe diferite căi tot felul de informații legate 
de ce se întâmplă acolo, dar văd că nu reacționează nimeni din primărie pe chestia asta și sunt multe 
abuzuri. Avem o comisie consultativă la care dumneavoastră puteți să apelați și care nu s-a întrunit 
decât când a avut nevoie doamna Primar. Dar poate că o mai întrunim o dată. Vorbiți cu doamna 
directoare să întrunească comisia consultativă și să vorbim despre cazul dumneavoastră. Și acum, 
dacă tot suntem la discuția Caraiman cu doamna directoare și cu doamna Primar aici de față, poate, 
doamna directoare mi-a promis și poate doamna Primar s-a hotărât să vină totuși în Consiliu și să 
ceară aprobarea pentru orice campanii gratuite face cu Caraiman. Pentru că a lansat pe Facebook tot 
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felul de campanii pe care le  pornește de pe 30 ianuarie, de pe 1 februarie și ea nu are o hotărâre în 
Consiliu pe tema asta, care-i perfect ilegal. În sfârșit, ca să înțelegeți cu cine lucrăm, da? 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman:  Da... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bun, spor la treabă și insistați! 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: 
Apropos de aceasta, doamna Primar nu știe că dumneavoastră... s-a inițiat telemedicina și 
supravegherea cu gărzi la nivelul Caraimanului care impune cinci echipe care conțin medic, asistentă 
și șofer. Nu știu cu ce se va face acest lucru, telemedicina cu brățări, pentru că suntem doar cinci 
medici, fără mine, patru, dintre care unul nici nu face gărzi, deci rămân trei medici, iar asistența 
medicală a comunității este pur și simplu în colaps pentru că nu are cine să meargă să asigure 
solicitările oamenilor care contribuie la primărie. 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bună ziua! 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Bună 
ziua, domnule consilier! Vă mulțumesc. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bună ziua, doamnă doctor! Îmi cer scuze în numele Consiliului 
și a colegilor noștri consilieri pentru afirmațiile doamnei Primar că nu avea la cunoștință solicitările 
dumneavoastră și atrag atenția atât colegilor mei consilieri, cât și doamnei Primar, care probabil a 
semnat convocatorul ordinii de zi exact ca primarul, că la punctele Diverse 12-15 sunt prezentate în 
mod explicit toate solicitările dumneavoastră. Dacă avea curiozitatea să le citească și să se uite pe ele, 
ar fi dat dovadă probabil alt răspuns. Dar nu despre asta este vorba. Oricum, doamna Primar s-a 
antepronunțat. Deci decizia privitoare la politica sau opinia doamnei Primar și a grupului USR deja îl 
aveți. S-a antepronunțat că nu consideră că altă analiză a altui departament juridic va da alt rezultat 
decât cel de la Caraiman. Din acest punct de vedere, grupul consilierilor PSD vă stă la dispoziție și 
cu consultanță juridică, în vederea acționării în instanță a  Caraimanului pentru nerespectarea 
drepturilor dumneavoastră. 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Vă 
mulțumesc. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Deci, dacă nu se va ajunge la o concluzie la care acum, în 
pandemie, în situația în care suntem, când USR-ul cere nemodificarea pensiilor pentru încă 70 de ani 
când o să fim cu toții morți, da, morți, că n-are nimeni 15, 20 de ani în momentul ăsta, deja se pune o 
problemă extrem de delicată și de gravă pentru un medic care cere să muncească. Deci dumneavoastră 
reprezentați un caz emblematic pentru ceea ce se întâmplă în momentul acesta în România, în care 
persoanele care doresc să muncească, capabile, sunteți o raritate. Din punctul meu de vedere n-am 
întâlnit foarte multe persoane cu optica dumneavoastră. Vă mulțumim încă o dată pentru tot ceea ce 
ați făcut pentru Sectorul 1. Vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut pentru cetățenii Sectorului 1 și 
probabil că dacă cineva ar fi trecut prin situația să ajungă la personalul de la Caraiman sau de la alte 
centre sociale să înțeleagă ce înseamnă îngrijirea cu boli foarte grave: Alzheimer, Parkinson, care 
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presupun și acele escare despre care vorbeați dumneavoastră, ar fi văzut lucrurile un pic diferit, în 
primul rând uman. 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman:Da. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Dacă respectarea legii înseamnă să respecți o lege proastă, mergi 
până în pânzele albe să-ți demonstrezi dreptatea. Ne aveți alături de dumneavoastră. Vă mulțumim și 
încă o dată scuzele de rigoare, cel puțin ale mele personal și ale colegilor mei din PSD, pentru situația 
în care ați fost pusă. Vă mulțumesc. 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman: Vă 
mulțumesc. 

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: În primul rând trebuie să ne cerem scuze pentru modalitatea în care 
a fost tratată doamna de către directoarea Mateiaș și cred că este cazul, dacă sunt de acord și colegii 
mei, să cerem organizarea unei comisii speciale pentru verificarea activității doamnei Mateiaș, pentru 
că așa nu este firesc. Mulțumesc mult. 

Doamna Teodora Emanuela Marinescu - medic la Complexul Multifuncțional Caraiman:Vă 
mulțumesc și eu. 

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

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Bun! Am dreptul la replică, 
domnul... domnul... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: O secundă... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Dar vă rog mult, a vorbit 
domnul Tudose, nu? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ok. Aveți un drept la replică pentru 
domnul Tudose. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Mulțumesc. Și apoi vă las să 
dezbateți fiecare aici, să vă spuneți părerea. Sfatul meu totuși este să o ascultați și pe doamna Mateiaș 
și să respectați legea pentru că așa este de obicei laitmotivul vostru și eu sunt cu totul de acord cu 
acest aspect, da? Să respectăm legea. Astăzi avem bugetul anului 2022 de votat... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, n-am ajuns la acel 
subiect încă. Ați cerut un drept la replică... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Atunci nu mă lăsați să 
vorbesc, nu? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Știu că același lucru îl folosiți 
constant. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul Președinte, nu mă 
lăsați să vorbesc? 



18/23 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, ați cerut un drept la 
replică... 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: ...la domnul Tudose. Pe subiectul 
acesta. N-am ajuns încă la subiectul ordinii de zi. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Am înțeles. Eu am două... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Înțeleg că doriți constant să săriți 
peste, dar nu înțeleg nevoia. Mai stați cu noi un pic, ascultați cetățenii, aveți răbdare și ajungem și 
acolo. Dacă plecați după zece minute...noi stăm aici 8 ore, 10 ore, 11 ore, cât trebuie... 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban: (fără utilizarea sistemului de înregistrare) Nu fiți mitocan! 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnule Șerban, dați-ne și nouă 
definiția cuvântului mitocan, vă rog frumos. Căutați în DEX și dați-ne definiția cuvântului mitocan, 
vă rog! Mulțumim! Doamna Primar, rămâneți cu noi! Ascultați cetățenii și fiecare lucru la timpul său 
va fi discutat. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul.... domnule  
Președinte, aici e vorba de un... 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Eu l-am rugat pe domnul Șerban să 
ne spună ce spune în DEX despre mitocan și să vedem dacă se aplică situația. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Eu v-aș propune așa, totuși. 
Să vă spun... 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ok. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Eu nu cer foarte mult, știți. 
Încerc să spun  două fraze... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Așa e. Nici noi nu cerem foarte mult. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnule Președinte, dacă nu 
mă lăsați să spun cele două fraze pe care vreau să le spun, aș dori să le spun o să vă las să discutați 
cazul doamnei care până acum a fost angajata mea și pe care o cunosc și pe care o respect, dar asta nu 
merge dincolo de lege, vă las să discutați fără demagogie, așa cum știți foarte bine să faceți și n-am 
ce să ascult, înțelegeți? 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Exact! Și noi de ce-am asculta 
demagogia dumneavoastră inversă?  

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Pentru că nu cunoașteți cazul 
și vă face plăcere să-l... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Tocmai de aceea suntem aici ca să 
aflăm mai multe. Și dacă sunteți alături de noi și așteptați să vină și următorii cetățeni pentru că și 
dânșii au întrebări pentru dumneavoastră legate apropos și de buget. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnule Președinte, 
următorii cetățeni vin deja de patru ori în fața Consiliului ca să facă scandal, înțelegeți?... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Nu, au venit ca să-și exprime părerea. 
Dacă tot doriți să discutați bugetul și acești... dragi colegi, haideți să nu ridicăm vocea, vă rog! 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Bun. Atunci, domnule 
Președinte, eu vreau doar să vă spun ceva scurt. Nu vă iau mult timp. Vedeți, am foarte mult respect 
față de dumneavoastră. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Respectul ar fi dacă ați rămâne cu noi 
8, 10 ore, doamna Primar! 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți, că n-are sens. Vă rog, domnul 
Jurubiță, haideți să mergem mai departe! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnule Președinte, nu mă 
lăsați să spun ce am de spus? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, nu suntem la acel 
subiect încă. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Atunci dumneavoastră mă 
cenzurați. Spuneți ce am voie să spun și ce nu am voie să spun. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ne-ați cerut un drept la replică. Vi l-
am oferit. Mergem mai departe pe acest punct. După ce se termină acest punct, mai avem alți doi 
cetățeni. Așa am convenit, că primim cetățenii la început, cum este normal, și după aceea… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnule Președinte, în 
momentul în care sunteți de acord să spun ce am de spus, mă chemați și vin, da? Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Am înțeles, doamna Primar! Ar fi 
frumos să rămâneți cu noi tot timpul, să fiți prezentă, ca un primar implicat, dar alegeți să veniți, nu 
știu… când vi se pare normal. Nicio problemă, puteți să veniți, bineînțeles, când se începe ordinea de 
zi să vă spuneți punctul de vedere ca inițiator. Dar, doamna Primar, având în vedere că dumneavoastră 
decideți să părăsiți sala, să știți că și consilierii sunt de acord cu acest lucru. De ce să fim la muncă 
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când dumneavoastră nu sunteți la muncă? De ce să stăm noi 10, 12 ore aici, în frig în timpul iernii, 
când dumneavoastră plecați? Și doamna Primar, bineînțeles, a plecat din sală. Să se consemneze acest 
lucru, vă rog. 

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

De asemenea,  consilierii locali PSD, respectiv PNL părăsesc sala de ședință. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Având în vedere faptul că la acest moment o 
parte din consilierii locali au părăsit sala de ședință o să fac din nou apelul nominal pentru a verifica 
cvorumul necesar desfășurării acestei ședințe, astfel: domnul Bârgău Marian-Aurelian! Domnul 
Bârgău! 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Prezent!  

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

Domnul Alberto-Iosif Caraian: - 

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

Doamna Cătălina Cășvean (online): Prezent! 

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

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: - 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: - 

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

Domnul Laurențiu Drăgușin: - 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: - 

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

Doamna Alina-Cristina Grigorescu: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Revenim la domnul Drăgușin 
Laurențiu! Încearcă să se conecteze. Domnul Drăgușin? 

Domnul Laurențiu Drăgușin: Prezent! Prezent! Mai greu a mers conexiunea.  

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

Doamna Iulia-Luminița Halaț: - 
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Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Iacob Oana! Doamna 
Haliț, îmi cer scuze! Doamna Haliț! 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): - 

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

Doamna Oana Iacob: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea! 

Domnul Florea Iordan: - 

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

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: - 

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

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu: - 

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: - 

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

Domnul Alev-Burhan Ozata: Prezent, doamnă! Prezent! 

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

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

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: - 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela! 

Doamna Daniela Popa: - 

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

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 (online): - 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: - 

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

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian-Adrian! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: -  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Țîră Daniel! 

Domnul Daniel Țîră: - 

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

Domnul Ned Vicol: Prezent! Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Având în vedere prezența a 12 
consilieri locali din numărul total de 27 de consilieri locali în funcție, constat faptul că nu mai sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute de art. 137 cu privire la cvorumul necesar pentru această ședință. 
Declar lucrările ședinței închise și vă mulțumesc. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL, 

   Daniel-Constantin Ciungu           Lavinia Ionescu 

 

 

 

 

 

Verificat, 

Georgeta Raportaru 

 

 

Întocmit, 

Daniela Anton 
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