
   
 

  1/110 

 

 

 

       PROCES-VERBAL 

 privind lucrările şedinţei ordinare  

a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată pentru  

data de 25 noiembrie 2021, ora 1500 

Nr. 31  din data de  22.12.2021 

 

 

 

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

Sectorului 1, prin Dispoziţia nr. 3636/19.11.2021, 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 extraordinare  din data de 29.10.2021; 

2. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare  din data de 09.11.2021 

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

1/28.01.2021 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului București pentru anul 2021-2022 (K2-352/19.11.2021) 

            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 privind  completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

1 nr.189/23.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliile de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu 

modificări și completări (K2-343/10.11.2021) 

            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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5. 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 (K2-314/26.10.2021) 

            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 reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliile de administrație în unitățile de învăţământ preuniversitar particulare din  

Sectorul 1 (K2-315/26.10.2021) 

            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); 

7. Proiect de  hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul 

Teoretic „Școala Europeană București” (K2-292/05.10.2021) 

            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); 

8. 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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9. 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); 

10. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul de administrație la Grădinița Karin's Kids Academy Băneasa (K2-

295/05.10.2021) 

            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); 

11. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul de administrație la  Grădinița Karin's Kids Academy (K2-296/05.10.2021)  

            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); 

12. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Liberă Waldorf  (K2-297/05.10.2021) 

            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); 

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 
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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  abrogarea Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 259 

din 27.08.2020 privind aprobarea achiziționării și distribuirii de bunuri și materiale de 

protecție, în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-CoV-2, către locuitorii 

Sectorului 1, elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar și nedidactic din 

învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, precum și  unităților sanitare publice 

aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1 (K2-291/01.10.2021) 

            Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); 

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Companiei de 

Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. (K2-

348/18.11.2021) 

            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); 

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

278/12.09.2018, cu modificări ulterioare, privind aprobarea desfășurării activității Direcției 

Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1 la sediul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 situat în B-dul Mareșal Alexandru Averescu 

nr. 17 (K2-342/09.11.2021) 

            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); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); 

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

București de a aproba modificarea Hotărârii nr. 51 din 29/03/2001 privind administrarea 

imobilului din Piata Amzei nr.13, sector 1 (K2-349/19.11.2021) 

            Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.102/20.05.2021 privind aprobarea modelului-cadru pentru închirierea 

locuințelor cu destinație socială având ca proprietar/administrator  Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (K2-354/19.11.2021) 

            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 sănătate și protecție socială (C6); 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 36/28.02.2013 privind tarifele pentru serviciile prestate în piețele 

agroalimentare aflate în administrarea directă a Sectorului 1 al Municipiului București și 

reducerea cu 50 % a tarifelor și chiriilor în Piața Agroalimentară Matache, pentru perioada 

01.12.2021-31.03.2022 (K2-355/19.11.2021) 

            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); 

20. DIVERSE: 
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1. Opinia motivată a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C/76/30.09.2021 pentru Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 199/23.09.2021 privind solicitarea către Consiliul 

General al Municipiului București de a întreprinde demersurile necesare în vederea 

schimbării destinației și transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a 

imobilului în suprafață de 110.133 mp, aparținând domeniului public al Municipiului 

București, înscris în Cartea Funciară nr. 274239,  în vederea plantării de arbori și amenajării 

unor terenuri de sport multifuncționale; 

2. Nota Secretarului General al Sectorului 1 nr. C/92/03.11.2021 cu referire la contrasemnarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 212/29.10.2021 privind aprobarea depunerii 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere 

reţele publice de apă şi canalizare pe străzi ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti”, de 

către Sectorul 1 al Municipiului București în cadrul Programului Național de Investiții 

„Anghel Saligny”; 

3. Nota Secretarului General al Sectorului 1 nr. C/98/15.11.2021 cu referire la contrasemnarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 215/09.11.2021 privind constituirea unei 

comisii speciale  de analiză și verificare a situației patrimoniului Poliției Locale Sector 1,  

având atașată adresa domnului Laurențiu Drăgușin, în calitate de președinte al Comisiei de 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

4. Adresa Companiei Romprest Service S.A. prin care solicită aprobarea programului de 

deszăpezire pentru iarna 2021 - 2022, înregistrată la registratura Sectorului 1 sub nr. 

51086/22.10.2021; 

5. Adresa de informare nr. M.S./19.476/P/21.09.2021 a Instituției Prefectului Municipiulul 

București cu privire la un număr de 29 de sesizări privind nelegalitatea HCLS1 nr. 

146/03.08.2021 înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

51791/23.09.2021; 

6. Încheiere din data de 23.09.2021 în dosarul nr. 1405/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

51979 din 28.09.2021; 

7. Adresa nr. 162/28.09.2021 a Schitului Măgureanu prin care transmite documentele 

justificative pentru suma de 180.000 lei, primită ca sprijin financiar, înregistrată la Sectorul 1 

al Municipiului București sub nr.52166/28.10.2021; 

8. Nota de constatare nr. 463/28.09.2021 a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în urma 

verificărilor efectuate la punctul de lucru Iridex Group, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 52191/29.09.2021; 

9. Adresa Primăriei Municipiului București cu nr. 3274/29.09.2021 prin care redirecționează 

adresa Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. AC/22134/P/20.09.2021, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 52216/29.09.2021; 
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10. Încheiere din data de 24.09.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

52265/29.09.2021; 

11. Adresa cu nr. 4166/29.09.2021 Companiei Romprest Service S.A. prin care solicită să se dea 

curs solicitărilor Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

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

52498/29.09.2021; 

12. Adresa cu nr. 963/07.10.2021 a S.C. CET Grivița SRL, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 53147/04.10.2021, prin care solicită soluționarea pe cale 

amiabilă a litigiului, referitor la soldul neachitat de Compania Municipală Termoenergetica 

București S.A.; 

13. Încheiere din data de 01.10.2021 în dosarul nr.1403/2020, comunicată de Biroul Executori 

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

53382/29.09.2021; 

14. Adresa nr. 81081/07.10.2021 a Companiei Municipale Termoenergetica București prin care 

notifică CET Grivița SRL să demareze de îndată furnizarea energiei termice, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 54080/07.10.2021; 

15. Adresa nr. 1464/05.10.2021 a Biroului Executori Judecătorești Acta Non Verba prin care 

comunică suspendarea provizorie a executării silite, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 54424/11.10.2021; 

16. Adresa nr. 1405/05.10.2021 a  Biroului Executori Judecătorești Acta Non Verba prin care 

înștiințează că a primit comunicările de încheiere de eliberare sume, înregistrată la Sectorul 1 

al Municipiului București sub nr. 54425/11.10.2021; 

17. Adresa nr. 1403/05.10.2021 a Biroului Executori Judecătorești Acta Non Verba prin care 

înștiințează că a primit comunicările de încheiere de eliberare sume, înregistrată la Sectorul 1 

al Municipiului București sub nr. 54426/11.10.2021; 

18. Adresa nr. 84998/09.10.2021 a Companiei Municipale Termoenergetica București prin care 

solicită transferul activelor CET Grivița SRL în proprietatea Municipiului București, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 56084/19.10.2021; 

19. Adresa nr. 55664/15.10.2021 a doamnei Ilinca Macarie prin care sesizează lipsa curentului 

la Adăpostul de câini Odăi; 

20. Încheiere din data de 13.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

55992/19.10.2021; 

21. Adresa nr. 35920/21.10.2021 a Administrației Domeniului Public Sector 1, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 56477/21.10.2021, prin care transmite situația 

financiară trimestrială la 30.09.2021; 
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22. Adresa S.C. General Nic Import–Export SRL prin care comunică OP-uri popririi Romprest, 

în dosarul 1403/2020, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

56563/21.10.2021; 

23. Adresa a Asociației pentru Natură și Protejarea Mediului, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 56578/21.10.2021, prin care face plângere prealabilă 

împotriva Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 198/2021; 

24. Scrisoarea cu Regim Special nr. 16339/3669/6133/3266/21.10.2021 a Primăriei 

Municipiului București prin care comunică faptul că nu se poate da curs solicitării din 

HCLS1 nr. 199/2021, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 969/25.10. 

2021; 

25. Scrisoarea cu Regim Special nr. 8617/DATJ5843/DP15555/18.10.2021 a Primăriei 

Municipiului București prin care comunică refuzul de a da în administrare Parcul „Regele 

Mihai I al României și Parcul Istoric Cișmigiu, solicitate prin HCLS1 nr. 165/09.09.2021, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 995/25.10.2021; 

26. Adresa nr. 56815/22.10.2021 a doamnei Cătălina Munteanu prin care propune vânzarea unei 

proprietăți din Șoseaua Chitilei nr. 247-249; 

27. Somație de plată nr. 880/22.10.2021 făcută de Biroul Executorului Judecătoresc Niculae 

George, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57098/26.10.2021, în 

dosarul de executare nr. 880E/2021, dosar de instanță nr. 32971/299/2021; 

28. Somație de plată nr. 883/22.10.2021 făcută de Biroul Executorului Judecătoresc Niculae 

George, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57138/26.10.2021, în 

dosarul de executare nr. 883E/2021, dosar de instanță nr. 32967/299/2021; 

29. Somație de plată nr. 882/22.10.2021 făcută de Biroul Executorului Judecătoresc Niculae 

George, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57146/26.10.2021, în 

dosarul de executare nr. 882E/2021, dosar de instanță nr. 32969/299/2021; 

30. Somație de plată nr. 881/22.10.2021 făcută de Biroul Executorului Judecătoresc Niculae 

George, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57148/26.10.2021, în 

dosarul de executare nr. 881E/2021, dosar de instanță nr. 32968/299/2021; 

31. Încheiere din data de 25.10.2021 în dosarul 1405/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

57331/27.10.2021; 

32. Încheiere din data de 25.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

57339/27.10.2021; 

33. Adresa Direcței Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M/5587/29.10.2021 prin 

care transmite extras de pe portalul instanțelor de judecată privind soluționarea dosarului nr. 

34485/3/2020; 
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34. Încheiere din data de 28.10.2021 în dosarul 1405/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

57577/28.10.2021; 

35. Sesizarea doamnei Adriana Ogrezeanu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr. 57393/27.10.2021, cu privire la documentația PUD – strada Oașului nr. 55, Sector 1, 

București; 

36. Sesizarea doamnei Adriana Ogrezeanu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr. 57400/27.10.2021, cu privire la documentația PUD – strada Oașului nr. 55, Sector 1, 

București; 

37. Încheiere din data de 26.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

57916/01.11.2021; 

38. Adresa nr. 4554/29.10.201 a Companiei Romprest Service S.A. prin care solicită 

comunicarea în regim de urgență a soluției de depozitare a deșeurilor rezultate din 

salubrizarea stradală, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

57875/29.10.2021; 

39. Încheiere din data de 01.11.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

58535/01.11.2021; 

40. Înștiințare privind măsura popririi din data de 29.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată 

de Biroul Executori Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 58595/03.11.2021; 

41. Încheiere din data de 29.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

58600/01.11.2021; 

42. Adresa Oncomedicalclass SRL, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

58759/04.11.2021 prin care înștiințează că Biroul Executori Judecătorești Acta Non Verba 

le-au transmis o adresă de înștiințare a popririi în dosarul de executare 1403/2020; 

43. Adresa Curții de Conturi București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 

nr. 58961/04.11.2021, prin care sunt transmise două decizii de prelungire de termene, pentru 

ducerea la îndeplinirea unor măsuri stabilite în urma controalelor din 2018 și 2020; 

44. Adresa nr. 1127/01.11.2021 a CET Grivița, înregistată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 59364/08.11.2021 referitoare la adresele înregistrate la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 54207 și nr. 54208/12.10.2021; 

45. Adresa nr. 2578/03.11.2021 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 58547/03.11.2021 referitoare la lista unitățillor 

de învățământ propuse pentru reorganizare; 
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46. Adresa doamnei Smarandita Bratu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 

nr. 59708/09.11.2021 prin care înștiințează că este terț poprit în dosarul de executare silită 

nr. 1403/2020 la Biroul Executorului Judecătoresc Acta Non Verba;   

47. Adresa doamnei Dragomir Amalia Marilena, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 60115/10.11.2021 prin care înștiințează că este terț poprit în dosarul 

executare nr. 1403/2020 la Biroul Executorilor Judecătorești Acta Non Verba, dosar instanță 

nr. 35634/299/2020; 

48. Adresa nr. 4713/11.11.2021 a Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr. 60483/12.11.2021 prin care notifică diminuarea cantității serviciilor prestate privind 

activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire; 

49. Încheiere din data de 08.11.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

60220/11.11.2021; 

50. Adresa nr. 624725/10.11.2021 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1,  

înregistrată la registratura Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 60263 din data de 

11.11.2021. prin care notifică înscrierea în tabelul preliminar al creanțelor împotriva 

societății  de asigurare/reasigurare Astra S.A.; 

51. Adresa nr. 37233/11.11.2021 a Administrației Domeniului Public înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 60269/11.11.2021 prin care transmite raportările financiare 

lunare; 

52. Adresa nr. 4735/12.11.2021 Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului sub nr. 

60713/15.11.2021 prin care solicită completare de informații privind activitatea de eliminare 

prin depozitare directă; 

53. Adresa domnului Berbeleac Alexandru, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr. 60321 din data de 11.11.2021 prin care transmite observații privind intenția de 

elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul de la adresa Șoseaua Gheorghe 

Ionescu- Șișești nr. 75-91; 

54. Informare nr. 924/16.09.2021 a CET Grivița, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 50000/17.09.2021 cu referire la măsurile necesare pentru o bună 

funcționare; 

55. Scrisoarea cu Regim Special a Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. 

M.S./20.155/P/11.10.2021, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

952/18.10.2021 prin care se solicită punerea în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare 

a HCLS1 nr. 160/10.08.2021; 

56. Scrisoarea cu Regim Special a Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. 

M.S./19.168/P/11.10.2021, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 



   
 

  11/110 

 

953/18.10.2021 prin care se solicită punerea în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare 

a HCLS1 nr. 141/27.07.2021; 

57. Adresa Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 61116/16.11.2021 prin care se solicită 

anularea/revocarea parțială a HCLS1 nr. 209/29.10.2021; 

58. Adresa Asociației de Proprietari din strada Clucerului nr. 62-66, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 60978 din data de 16.11.2021, prin care solicită schimbarea 

de statut a unei parcări cu regim de utilitate publică în parcare cu regim de reședință. 

 

          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 19.11.2021, 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. 3636/19.11.2021, 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.  

În data de 24.11.2021, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii 

locali suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare convocată pentru data de 25.11.2021, 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  aprobarea rectificării bugetului  general centralizat al 

subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2021 

(K2-363/24.11.2021) 

            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) 

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

împuternicirea expresă a Consiliului  Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la 
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încheierea  ”Acordului de  cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Comuna 

Stăuceni, Municipiul Chișinău din Republica Moldova” (K2-361/23.11.2021) 

            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); 

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

București pentru împuternicirea expresă de a încheia Acordul de parteneriat dintre Sectorul 1 

al Municipiului București prin Primar, Fundația Viață și Lumină și Fundația e-Romnja, 

pentru atragerea finanțării nerambursabile din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

alocate prin Apelul nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – Apel deschis de 

proiecte – Runda a 2-a, lansat în cadrul Programului  Dezvoltare locală, combaterea sărăciei 

și creșterea incluziunii romilor” (K2-357/ 22.11.2021)  

           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 protecția socială (C6); 

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

adoptare a unei hotărâri privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru 

imobilul teren și construcție clasat ca monument istoric grupa B, cod  LMI B-II-m-B-18995, 

situat în Bd. Kiseleff  nr. 35-37, sector 1, București, și de trecere a acestuia în administrarea 

Sectorului 1 prin Consiliul Local,  în vederea  efectuării lucrărilor de interes public local 

(K2-359/23.11.2021)    

            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); 

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

București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 1 al Municipiului București și 

Municipiul București, în vederea finanțării în comun a cheltuielilor aferente finalizării 
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procedurilor de expropriere a imobilului aflat în proprietate privată, situat în Calea Griviței 

nr. 138C, Sector 1, Bucuresti, identificat cu nr. Cadastral 227247, pentru realizarea unor 

lucrări de interes public local (K2-360/23.11.2021) 

           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); 

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

tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Refuncționalizare construcție existentă, 

situată în B-dul Mareșal A. Averescu, nr.17, Sector 1 - Pavilion C, Centrul de plasament 

nr.1”Sf. Ecaterina” în scopul desfășurării activității școlare de către Școala “Pia Brătianu” 

(K2-362/24.11.2021) 

            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) 

 

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

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

dintre care 5 consilieri au fost prezenți online, respectiv domnul  Alberto-Iosif Caraian, doamna 

Iulia-Luminița Halaț, doamna Raluca-Nicoleta Haliț, doamna Otilia Sorete-Arbore și domnul Ned 

Vicol. Domnul Florea Iordan a fost absent  la momentul efectuării apelului nominal. 

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. 

3636 din 19.11.2021, cu respectarea tuturor procedurilor  legale și comunicarea către consilierii 

locali a materialelor de ședință prin intermediul serviciilor de poștă electronică și prin publicarea 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! 
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Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Prezent! 

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

Doamna Cătălina Cășvean: Prezent! 

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

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Prezent! 

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

Constantin! 

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! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Prezent! 

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

Alina! 

Doamna Cristina-Alina Grigorescu: Prezent! 

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

Doamna Iulia-Luminița Halaț (online): Prezent! 

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

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! 

Doamna Ramona Porumb: Prezentă! 

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

Eugenia! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Prezent! 

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

Doamna Otilia Sorete-Arbore (online): 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 (online): Prezent! 

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

revenit?...Nu a revenit… Așadar, având în vedere prezența unui număr de 26 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 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 extraordinare a Consiliului Local din data de 

29.10.2021, comunicat către dumneavoastră de Secretariat prin poștă electronică, față de care, dacă 
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aveți observații sau obiecțiuni pe marginea acestuia vă rog să vi le exprimați. Iar dacă nu există, o să 

vă rog să procedați la vot pentru descărcarea acestuia. Mulțumesc!... Domnul Caraian Alberto-Iosif! 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru!  

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

Luminița! 

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

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Și noi mulțumim! Doamna Haliț 

Raluca-Nicoleta! 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

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

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 

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

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Din sală mai sunt necesare două 

voturi!... La domnul Iordan Florea este cumva cartela în console, nu? Ok!... Domnul Gheorghe  

Dinu?... 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Domnul Gheorghe Dinu nu este aici! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Nu este. Dar a lăsat cartela în...  

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1:  Mulțumesc! Având în vedere 

exprimarea votului a 26 de consilieri, procesul-verbal din data de 29 octombrie 2021 a fost aprobat 

și prin urmare descărcat. 

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL 

SECTORULUI 1  DIN DATA DE 29.10.2021 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE 

VOTURI  – din 26 consilieri locali prezenți în momentul votului 

  

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

dumneavoastră procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 09 

noiembrie 2021 care v-a fost comunicat de la Secretariat  prin poștă electronică. Dacă aveți 

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

rog să procedați la vot. Mulțumesc! Domnul Caraian Alberto-Iosif! 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Mă scuzați, nu s-a auzit pentru ce votăm acum. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Descărcarea procesului-verbal 

din 9 noiembrie. 
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Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Da, pentru! Pentru! 

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

Doamna Halaț? 

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

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

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru, mulțumesc!  

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

Otilia? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 

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

Ned? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

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

neexprimate în sală… Domnul Oianu... Și doamna Oana Iacob... Mulțumim! Așadar, cu unanimitate 

procesul-verbal al ședinței din 9 noiembrie a fost  aprobat și prin urmare descărcat. 

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL 

SECTORULUI 1 DIN DATA DE 09.11.2021 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE 

VOTURI – 26 consilieri prezenți în momentul votului 

 

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

lucrările ședinței. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc și eu. În primul rând, 

dragi colegi, pentru că ne apropiem de data de 1 decembrie, data Marii Uniri și a Zilei Naționale a 

României vreau să urez La mulți ani României și românilor de pretutindeni. O să începem ședința 

cu câteva informări din partea consilierilor, după aceea mergem către ordinea de zi. Avem multe de 

făcut. Aș vrea să informez și pe domnul Viceprimar, doamna Primar, din păcate, nu este încă o dată 

în sală, la Colegiul Mihai I în continuare nu au căldura făcută. Termoenergetica deja le dă căldură la 

parametrii normali, dar nu li s-a schimbat schimbătorul de căldură de la instalația proprie a clădirii, 

lucru cerut de director de mult timp și în continuare de la acest schimbător de căldură și clădire nu 

pleacă căldura în termeni Ok. Pe partea cealaltă mai au și niște centrale pe gaz, nici acelea nu au fost 

reparate încă. Deci acolo și în cămin și în instituție este frig, sunt copii acolo și nu pot să stea în 

niște condiții bune. Vă rugăm, nu știu ce faceți, mergeți acolo, încercați să urgentați acest lucru. Au 

mare nevoie de ajutorul dumneavoastră.  Domnul Tudose, vă rog! V-ați înscris la cuvânt! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bună ziua, stimați colegi! Aș dori să-i fi adresat o întrebare 

doamnei Primar, dar după ce am stat jumătate de oră, iarăși ne sfidează cu absența, o s-o adresez 

domnului Viceprimar. Spuneți-ne și nouă, am primit o informare, în linia multor informări pe care 
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le-am primit în ultima perioadă de la Biroul executorilor judecătorești Acta Non Verba privitoare la 

executarea terților popriți în procesul pe care îl avem cu Romprest-ul. Dacă, indiferent de rezultatul 

procesului, aceste sume care sunt încasate de la terți popriți, se va vedea dacă sunt justificate a fi 

încasate de Romprest, sau, în fine, vom rezolva prin decizie de instanță, există anumite sume din 

bani publici, din banii cetățenilor, care nu vor mai fi recuperate absolut niciodată, pentru că 

activitatea respectivă a fost corect executată. Și vorbim de serviciile executorului judecătoresc. 

Executorul judecătoresc, ultima notificare are un tarif de 31.000 lei. Dacă nu mă înșel am mai văzut 

anterior 40.000, 30.000. Cer în mod public să mi se comunice toate sumele plătite către executorii 

judecătorești pe procesele pe care le-a pierdut primăria pentru tarifele executorilor judecătorești. 

Dacă, încă o dată, repet, dacă banii pe care îi încasează de la acest proces de la terții popriți, pot fi 

sub o formă sau alta prin instanță recuperați, tarifele executorilor judecătorești sunt bani pe care noi 

nu-i vom mai recupera niciodată. Și pentru acești bani vreau să știu și eu cine este responsabil. Că 

sunt banii cetățenilor. Că plătim din buzunarul nostru o prestație care este absolut corectă pe un 

proces  care, sincer,  până în momentul ăsta n-a convins pe nimeni. Deci asta este una dintre 

probleme. A doua problemă. Înțeleg, că am făcut verificările cu domnul Viceprimar și s-a confirmat, 

înțeleg că doamna Primar a făcut solicitarea de a-i da Primăria Municipiului București cele 11 

hectare pentru împădurire, după ce a emis autorizația de construire pentru stația de concasare, 

respectiv prima fază, împrejmuire și punere de camere de luat vederi. Este extrem de, cum să vă 

spun, neprofesionist, ca să fiu politicos în modul de a mă exprima, să nu cunoști ceea ce se întâmplă 

în propria ta instituție. Faptul că doamna Primar la ședința pe care a avut-o cu organizațiile de mediu 

la care, bineînțeles, ghiciți ce, iarăși nu am fost invitat… s-a nimerit să particip. Eram în instituție la 

Comisia de  urbanism și mi-am cerut scuze și am participat la acea ședință, a făcut afirmația că 

urmează să se extindă protocolul cu Garda Națională de Mediu.  I-am dat doamnei Primar pe adresa 

domniei sale, cât și domnului administrator public, acel protocol pe care aparatul primăriei nu era 

capabil să-l găsească. E semnat în 2016. Domnilor, sunteți de o lipsă de profesionalism, nici măcar 

nu cunoașteți ce aveți în propria dumneavoastră instituție. Nici măcar nu cunoașteți ce semnați.   

Înregistrare video și audio întreruptă 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Oricum, noi am primit cartelă de vizitator și nu vreau să fac 

referire că unii dintre colegii dumneavoastră au cartelă de la Cabinet Primar. Vă mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc și eu, domnule Tudose! 

Și eu am observat acest lucru. De altfel, știm că acele cartele de Cabinet Primar, bineînțeles, doar cu 

acelea se poate intra în acea zonă. În momentul de față și eu am rămas blocat în acea zonă și nu mai 

puteam să ies, neavând cartelă de ieșire, bineînțeles. Eu nu am cartelă nici de vizitator. Deci 

primăria este foarte restrictivă. Aș ruga, de altfel, Departamentul Resurse Umane să se gândească să 

facă și consilierilor locali cartele, așa, ca fapt divers. Domnul Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu:   Înțeleg că nu se aude și nu se vede în online. 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Se aude? Că mă interesează foarte mult să se audă în online ca să 

mă audă și doamna Primar. Că dânsa e în online, nu e aici. Știți cum e, am făcut deja revoluția 
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digitală și nu mai trebuie să fie prezentă fizic. Voiam să vorbesc ca și cum e prezentă fizic aici. Știți 

cum e… folosim fizica cuantică, cum s-ar spune. Deci, mi-a luat domnul Tudose subiectul înainte, 

sigur că da, dar ne preocupă pe toți, ne afectează pe toți. Un alt  semn de mare competență, că eu o 

laud pe doamna Primar, că poate o conving să vină la ședințe, din nou. N-o să fie ușor, dar pornim 

așa, pe pozitiv, încet, încet și cine știe, poate într-un an, doi...În sfârșit! Deci o laud pe doamna 

Primar, spun că e un alt semn, deci o altă măsură a competenței extraordinare acest sistem cu cartele 

pe care l-a pus și care dovedește din nou că trăim într-o temniță în care suntem noi niște prizonieri.  

În curând o să ne pună, vă spun sincer, săgeți pe drum, pe jos,  prin primărie să ne arate pe unde 

putem să circulăm și pe unde nu. Mai e puțin. De-abia s-au pus cartele la care noi nu avem acces 

acum. Ori este  o problemă de incompetență pentru că nimeni nu s-a gândit că avem ședință de 

consiliu și consilierii vor veni aici în primăria transparentă, de sticlă, cu toate ușile deschise ori e o 

problemă de rea voință. Cineva încearcă să ne restricționeze dreptul și libertățile pe care le avem 

aici, fiind consilieri, săracii de noi. Două probleme. Așa că așteptăm pe doamna Primar sau pe 

cineva din aparatul dânsei să ne răspundă care din astea două probleme s-a întâmplat. Care e 

adevărul: ori suntem incompetenți ori ne dorim foarte mult să restricționăm drepturile consilierilor 

în această primărie? Cu astea fiind spuse, îl rog încă o dată pe domnul Cioloș, poate ne aude, să 

vorbească cu doamna Primar, poate se face el înțeles și cu ocazia asta avem și noi pe cineva aici cu 

care să lucrăm. Cine știe? Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Păiuși, doriți să 

răspundeți? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Da... nu... la ce ați spus 

dumneavoastră, întrebarea legată de Colegiul Mihai I, vă spun punctual acum, căldura este asigurată 

de către Termoenergetica, însă nu ajunge agentul termic în calorifere suficient cât să le încălzească. 

S-au identificat două soluții: 1. punerea în funcțiune a cazanelor; 2. suplimentarea cu o pompă, pe 

conducta de agent termic. Pentru cazan este necesar ISCIR și modificarea instalației de utilizare, 

deoarece în prezent țeava de gaze trece prin interior și știți că este interzis lucrul ăsta și trebuie 

modificată această instalație. Și pentru pompă, evident, așteptăm rectificarea bugetară. Este în 

rectificarea bugetară.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Știu, problema este în... de două luni 

de zile se tot spune că se lucrează la acel ISCIR și așa mai departe. Legat de pompă și așa mai 

departe, încă o dată... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Domnule Președinte, eu sunt dator să 

vă informez. Asta este informarea pe care pot să vi-o dau. Mai departe dumneavoastră trageți 

concluziile. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Da, ideea este destul de 

simplă. Să facem ce trebuie pentru școlile noastre. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Și cu cartelele, domnule Viceprimar! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă doriți să-i răspundeți domnului 

Oianu despre cartele. 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Înțeleg că este un sistem implementat 

recent. Astăzi l-am văzut și eu. Vă spun sincer că astăzi dimineață nu era. Nu exista încă. Probabil 

că partea de administrativ a pus la punct acest sistem. Vă dați seama, ne adaptăm și noi. O să primiți 

cartelele de accesare pentru a intra așa cum aveți statutul... cum vi se confirmă prin statut. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc. Da, aș vrea să închid și 

subiectul cu Mihai I. De altfel, știm despre aceste probleme chiar de anul trecut. Directorul a făcut 

zeci de sesizări pe tema căldurii. Îmi pare rău că s-a ajuns iarăși când vine frigul să ne apucăm, în 

sfârșit,  în grabă să le rezolvăm. Vă rog, doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: Mulțumesc. Bună ziua! E foarte ciudat asta, domnule Viceprimar Păiuși, 

că dumneavoastră nu știați de implementarea acestui sistem. Adică ați fost luat așa, prin surprindere. 

Iar domnul Oianu, să știți că … 

Înregistrare video și audio întreruptă 

Doamna Daniela Popa: …pentru organizarea referendumului de demitere a acestui primar. Cum 

toți am observat și doamna Primar încă nu e în sală, o să mă adresez și eu tot dumneaei, personal,  

prin undele astea, online, în eter așa, unde e dânsa. Dânsa, de fapt, e Facebook. Eu cred că e o 

creație Facebook. Da, acolo stă. S-a oprit din nou transmisia? Că eu chiar vreau să mă audă doamna 

Primar. Că dumneaei mă adresez. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Este Ok transmisia, înțeleg. 

Doamna Daniela Popa: Da, puteți să puneți o poză. Da... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să ascultăm colegii și să ne 

grăbim și noi...  

Doamna Daniela Popa: Gândindu-mă la modul în care doamna Armand a ales să facă administrație 

publică în sectorul 1, tot revin așa, la un citat celebru: ”Pot ierta prostia, dar nu și răutatea”. Stimată 

doamnă, știu că mă auziți. Eu înțeleg că v-ați născut într-o familie privilegiată, că ați avut toate 

șansele în viață și că sărăcia ați văzut-o doar în filme și la expoziții, însă dumneavoastră chiar v-ați 

propus să porniți un război împotriva persoanelor vulnerabile din sectorul 1? În plină pandemie v-ați 

gândit să faceți economie din măreața sumă de 70.000 de lei pe lună, adică vreo 14.000 euro, alocați 

celor 69 de familii care beneficiază de ajutor la plata chiriei. Ca să fie clar pentru toată lumea la ce 

mă refer, având în vedere că numărul cererilor de locuințe sociale este mult mai mare decât stocul 

disponibil, ca măsură de sprijin pentru soluționarea acestei probleme, PSD a introdus începând cu 

2019 un ajutor la plata chiriei. De acest sprijin pot beneficia persoanele și familiile care, deși sunt 

îndreptățite la o locuință socială, din diverse motive, vă dau un exemplu, precum blocarea foștilor 

consilieri  din mandatul trecut USR a achiziționării de noi locuințe sociale, nu i se poate atribui o 

casă. Am crezut întotdeauna că anumite proiecte trebuie să fie transpartinice și m-am bucurat când 

doamna Viceprimar Ramona Porumb a postat pe pagina de socializare, acum două săptămâni, că a 

depus un proiect de hotărâre pentru prelungirea acestui ajutor, care s-ar fi sistat la sfârșitul lunii 

decembrie. Însă, doamna Primar Armand, foarte vigilentă, se pare că nu a fost mulțumită de această 

inițiativă și în loc să pună pe ordinea de zi proiectul PNL, a ales să facă chiar dânsa un nou proiect, 



   
 

  21/110 

 

însă doar de fațadă. Doamna Primar, la ce v-ați gândit când ați pus în consultare publică un proiect 

de hotărâre care aduce doar modificări minore? De fapt, eu știu. Și vă și răspund. Ați profitat de o 

interpretare total rău-voitoare a Legii 52 și ați pus în consultare publică un proiect de HCL timp de 

30 de zile lucrătoare, ceea ce ar fi însemnat introducerea pe ordinea de zi a proiectului de-abia după 

5 ianuarie 2022. Ba mai mult, prelungirea ați propus-o doar până în martie 2022. Mai concret, ați 

mai fi oferit acest sprijin doar pentru două luni și fără nicio soluție sustenabilă a problemei de bază. 

Este absolut cinic modul în care ați acționat, însă deja noi ne-am obișnuit cu stilul dumneavoastră. 

Consider că este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că acest ajutor nu este în perciol de a fi 

sistat, nici măcar după o lună, și tocmai de aceea grupul consilierilor PSD propune, doamna 

Secretar, și solicită introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectului de prelungire a 

ajutorului de urgență la plata chiriei și sper că voi avea sprijin, noi toți vom avea sprijin din partea 

celorlalți colegi în aprobarea acestei măsuri extrem de importante pentru familiile cu venituri reduse 

și vulnerabile. Proiectul îl am aici, doamna Secretar, îl depunem acum și vă rugăm ca până la finalul 

ședinței de consiliu poate reușim, cu sprijinul Direcției Juridice, să  întocmim rapoartele de 

specialitate. Nu se modifică, doar prelungim perioada de implementare a proiectului. Am motivat 

aici foarte bine totul. Așadar, solicităm, grupul consilierilor PSD solicită introducerea de urgență a 

acestui proiect pe ordinea de zi, întocmai ca  acele 69 de familii vulnerabile să nu fie în situația de a 

nu-și mai putea plăti chiria, acum, iarna. Vă rog! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna consilier, colegii mei nu 

mai sunt la acest moment în cadrul programului de lucru. 

Doamna Daniela Popa: Da, îmi pare rău. Nu este vina noastră că ședințele de consiliu încep târziu. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Nici a noastră. Gândiți-vă că… 

Doamna Daniela Popa: Eu vă depun acum acest proiect. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: …nici a noastră. 

Doamna Daniela Popa: Vă cred.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Probabil noi vom sta astăzi până 

târziu, dar nu putem ține niște colegi în instituție, că astea sunt neprevăzute. 

Doamna Daniela Popa: Oricum, proiectul este foarte bine făcut. Nu cred că vor fi fi probleme de 

legalitate, doar să-l introducem pe ordinea de zi. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: O să-l înregistrăm. 

Doamna Daniela Popa: Vă mulțumesc. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Cu plăcere. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim și noi. De altfel, probabil 

acesta este și scopul de a începe așa de târziu, ca să nu mai avem personalul prezent aici, în ședință. 

Eu am cerut, de altfel, prezența directorilor care au avizat proiectul pe reabilitare. Sper să fi venit. 
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Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Noi, ca să fim foarte corecți, ați 

adresat această solicitare Secretariatului și potrivit Codului administrativ noi am transmis-o 

conducătorului instituției. Acum... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: …și ați transmis-o mai departe, 

presupun. Am înțeles. Și conducătorul decide bine sau rău. Doamna Regalia, vă rog! E Ok. Nu 

trebuie să mai apăsați. Acum! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Vreau să-l rog pe domnul Viceprimar să-mi spună ce se 

întâmplă cu Tonitza? Termenul pentru obținerea autorizației PSI era 1 noiembrie. Suntem în 25 

noiembrie și totuși copiii nu se simt confortabil, în sensul că ei fiind într-un liceu vocațional, cel mai 

bine le-ar fi în spațiile alocate liceului respectiv. Ce se întâmplă cu finalizarea cumpărării terenului 

de la Școala 179? La un moment dat era vorba că toată treaba e la notariat. A trecut o lună jumate. 

Banii erau, actele și licitația și tot ceea ce trebuia să se întâmple pentru cumpărarea acelui teren au 

fost finalizate. Înțeleg că la Școala Herăstrău a început construirea acelor module și pentru asta vă 

felicit și vreau să știu ce se întâmplă cu terenul de la Școala 183. Măcar astea să fie niște proiecte pe 

care să le finalizăm în anul acesta. 

Domnul Oliver-Leon Păișiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Pentru Școala 179, nu? Nu 163. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: 179 am zis. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Acel teren lângă module... de lângă 

module. Din câte știu totul este la aparatul de specialitate. Știu că dumneavoastră v-ați făcut 

datoria... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Din august, domnule Păiuși! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: ...probabil că lucrurile astea durează. 

Nu pot să vă dau un răspuns acum că nu știu să vă spun tehnic. Dacă lucrurile sunt în regulă și totul 

a decurs așa cum trebuie, conform Codului administrativ  și, mă rog, a legii, bănuiesc că, înțeleg că 

persoana respectivă nu a primit banii, de la dumneavoastră sau ce anume...actele nu sunt... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Noi vrem ca acel teren să intre în proprietatea noastră... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: ...în proprietatea PMB-ului, spre 

administrare la sectorul 1. Probabil că asta se va întâmpla. Dar nu pot să vă dau un termen... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Păi, înțelesesem de la doamna Iulia Halaț că se finalizau 

actele... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: ...actele la notariat. Exact, asta se știe. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: ...asta era de o lună jumate... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Nu știu să vă spun... de ce. Nu vreau să 

vă dau o informație greșită, dar din ce știu eu... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Să nu pierdem banii. 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1:  Nu cred că avem cum să pierdem 

banii, vă dați seama. Probabil că toate actele sunt la notariat. Astea mai durează. Se scoate extras de 

carte funciară. Știți bine, e o procedură întreagă. Repet, nu vreau să vă dau o informație greșită în 

momentul ăsta. Am cerut și eu. Am pus întrebări. Dacă le am până la sfârșitul ședinței vi le 

comunic. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Am spus Școala 183, cu acel teren...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: 179! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: 183, cu acel teren de sport care a fost luat de proprietari și 

copiii nu au unde să facă nici sport și nici să iasă în curte. Școala 183, pe Șoseaua Chitilei. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Da, știu, că am vorbit despre acest 

subiect. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Și ați zis că demarăm... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Procedurile nu sunt simple. Știți bine 

că nu le putem rezolva de pe o zi pe alta. La fel, am pus întrebări. O să încerc să revin cu acest 

răspuns până la sfârșitul ședinței. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Și lucrările la Școala 12 Herăstrău... cam când estimați să se 

finalizeze, în sensul ca acei copii să nu mai meargă în trei schimburi… și un sfert… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1:  Dacă ne ajută vremea, din câte îmi 

amintesc, de la momentul emiterii autorizației de construire, noi le-am dat un termen de nouă luni, 

din ce îmi aduc eu aminte, ar însemna cam șase luni. În momentul ăsta îmi e greu să vă spun exact, 

dar ei trebuie să se încadreze obligatoriu în autorizația de construire. De asta și autorizația nu am 

dat-o pe un an, pe doi ani, tocmai ca să… nu  să forțăm lucrurile. E un angajament al lor că vor face 

toate lucrurile cum trebuie, cu celeritate și corect. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Și mai am o întrebare. Noi am aprobat aici ca acel corp C... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Da,  deci, uitați, s-a trimis… la Școala 

183 s-a trimis către PMB acordul nostru pentru exproprierea terenului. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Bun, e un pas. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Asta am confirmarea, la momentul 

ăsta. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: E un pas. Înțeleg că la Tonitza ne mutăm în clădire înapoi, 

în Iancu de Hunedoara. Când? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Tonitza ați spus? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Da, pentru că termenul era 25 noiembrie de obținere a 

autorizațiilor și nimeni nu a mai dat un semn de viață școlii. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Ok. Tonitza! Imediat o să... 
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Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Am hârtiile aici trimise de conducerea școlii. Și mai am o 

întrebare în legătură cu Școala Pia Brătianu, că tot am fost astăzi la dânsa în concurs. Eu înțeleg că 

pentru clădirea aceea C noi am aprobat ca timp de doi ani să o alocăm școlii. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Da! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Păi noi suntem în primul an. Deci în momentul în care o 

vom amenaja, școala va mai beneficia de un an? Gândiți-vă că avem o mare problemă acolo. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1:  Știți că termenele se pot prelungi, 

adică, de regulă... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Deci trebuie de luat în calcul. Avem o mare problemă. Vine 

perioada de înscriere pentru clasa pregătitoare. La Pia Brătianu la acest moment este full. Se 

lucrează în trei schimburi. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Numai puțin, legat de Tonitza, da, deci 

avem… ca lucrurile să meargă mai repede, știți că ne folosim de Compania de Investiții în Sănătate 

din punctul ăsta de vedere. Lucrurile acolo se pot derula mult mai repede decât le face o instituție de 

stat. Deci s-au dat...s-au făcut...nu, deci, mai clar, s-a transmis să se facă toate reparațiile necesare 

solicitate pentru obținerea avizului de la PSI. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: ...avizului PSI. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Exact! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: ISU, cum ziceți dumneavoastră. Eu zic PSI. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Exact, ISU, da. Și știu că au venit niște 

reprezentanți de la ISU în instituție și mi-au confirmat că ei fac toate demersurile, dar evident 

trebuie respectate toate condițiile ca să poată să elibereze acest aviz. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Deci încă suntem în curs. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Da, deci toată documentația și toată 

sarcina de a se face reparațiile, mă rog, de a se remedia tot ce trebuie remediat și_completat este la 

Compania de Investiții în Sănătate. Putem să întrebăm exact care este stadiul, dar nu știu dacă vă pot 

da răspunsul atât de repede. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Astăzi m-au interpelat și atunci... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Încerc să vi-l dau, dacă reușesc, cu 

mare plăcere. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Or să vă întrebe și pe dumneavoastră. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Evident. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia:  Deci cu 183 ca să știu ce să spun... cu 179... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Cu 183, repet, PMB acord pentru 

expropriere... 
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Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Și vă mai rog ceva la 179. Nu sunt în Consiliul de 

administrație, dar după construirea acelor module au cam stricat gardul. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Da, așa este. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: ...și este un pericol pentru copii. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Da, am văzut. Trebuie făcute niște 

reparații. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Vă rog mult. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: O să transmit acum lucrul ăsta. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Bun, deci Herăstrău nouă luni. Deocamdată mulțumesc. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Mulțumesc. 

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

Domnule Podaru, aveți cuvântul! 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Nu se aude și nu se vede pe Facebook și pe Youtube. Am zece 

mesaje. Așa că la o ședință care zic eu că e importantă și într-o situație ca asta ar trebui să ne oprim 

zece minute și să facem reglajele tehnice necesare. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Colegii de la tehnic ne 

spun că în momentul de față funcționează. Am mai primit și eu. Poate că se mai întrerupe. Vă rugăm 

să ne asigurăm că funcționează transmisia live și sunetul. Între timp s-a alăturat și domnul Florea 

Iordan, deci suntem toți 27 prezenți. Domnul Tudose! 

Din acest moment sunt prezenți 27 de consilieri locali, dintre care 6 online, din totalul de 27 de 

consilieri locali în funcție. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, în susținerea a ceea ce a spus colegul meu, Podaru, 

problema modului în care se transmite această ședință este o problemă de cenzură. Înțeleg că tot 

ceea ce am spus anterior referitor la recuperarea banilor publici plătiți ca taxă la executorul 

judecătoresc nu s-a auzit, dar, mă rog, ca să nu mă repet, revin cu alte probleme. În ședința trecută 

consilierii, Consiliul Local, a cerut în mod public demisia directorului economic, Șinca Gheorghe, 

de la ADP pentru atitudinea pe care a avut-o față de consilieri și față de Consiliu și plecând fără să 

ne dea niciun fel de răspuns la întrebările adresate. Înțeleg că după toată această perioadă nu numai 

că domnul director nu și-a prezentat demisia solicitată, este bine merci în funcție. Deci din acest 

punct de vedere, stimați colegi consilieri, noi putem să facem orice dorim aici pentru că oricum nu 

contează. Deci, din acest punct de vedere nu știu ce ar mai trebui sau cum ar mai trebui să 

reacționăm, dacă noi, având în atribuții să cerem, ADP-ul este în subordinea noastră, să cerem 

pentru atitudinea pe care a avut-o, demisia unui angajat al ADP-ului, justificată, suntem sfidați în 

acest fel. Pe de altă parte, mai doresc să mai adresez o întrebare. Nu știu câți dintre dumneavoastră 

au avut răbdarea să citească toate punctele, cele 50 de puncte de la Diverse, dar la punctul nr.17 la 

Diverse avem un punct interesant. Avem iarași o plângere penală unde s-a deschis și un dosar cu nr. 

6422/P/2021, cu acțiune de abuz în serviciu, fals, uz de fals. Mă interesează, domnule Viceprimar  
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Păiuși, că înțeleg că dumneavoastră ar trebui să știți, cum s-a modificat cartea funciară a clădirii 

ADP-ului fără acordul Consiliului? Și cine și-a permis să facă acest lucru fără acordul Consiliului. 

Vreau să se noteze acest lucru, cu minutul la care am făcut-o pentru că va fi una din probele în 

dosarul penal, bănuiesc. Vă mulțumesc. 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Doamna consilier Regalia, am  

următoarea informație pentru Pia Brătianu: se va veni cu un proiect prin care să prelungim termenul, 

așa cum am discutat și în rectificarea bugetară. Dacă verificați, avem banii pentru verificatorul 

acestui proiect, deci se confirmă ceea ce vă spun prin proiectul de rectificare bugetară. Iar la Școala 

179 mi s-a confirmat că au bani în buget pentru a demara aceste reparații. O să-l întreb pe domnul 

director, o să-i dau un mesaj acum dacă are banii sau nu are banii, în vederea.... Eu asta o să fac 

acum. O să întreb și o să vă dau un răspuns. Domnule consilier Tudose, la ce m-ați întrebat legat de 

modificarea cărții funciare fără acordul Consiliului Local. Verific. Revin dacă pot în seara asta. 

Dacă nu, o să vă dau la următoarea ședință informații. Nu pot să vă spun acum, că nu știu. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Am înțeles. Și legat de problema demisiei solicitată de Consiliu, 

directorului economic care în continuare ocupă aceeași funcție și înțeleg că face și o serie de abuzuri 

față de persoanele angajate ale ADP-ului. Înțeleg că e o persoană pe care a izolat-o și a obligat-o să 

își desfășoare activitatea în doi metri pătrați, pe motiv că nu e vaccinată, ceea ce nu am auzit până 

acum, așa ceva să se întâmple, nu numai la administrația sectorului 1, nici măcar la noi în țară. 

Aceste abuzuri sunt deja de dictatură. Deci nu știu dacă aveți cunoștință de acest fapt. Dacă doriți 

mergem împreună și verificăm acest fapt. Sunt foarte multe lucruri extrem de abuzive care se petrec 

sub mandatul dumneavoastră. Și, din păcate, toate plângerile penale până în momentul ăsta nu și-au 

început, practic, efectele. Sunt ”n” plângeri penale, inclusiv acest dosar care înțeleg că este cu fals și 

uz de fals nr.6422/P/2021. Chiar aș fi interesat să știu și eu dacă ceea ce s-a spus acolo este adevărat 

sau nu. Și dacă s-a făcut fără acordul Consiliului Local o modificare în Cartea Funciară chiar este un 

aspect extrem de grav. Vă mulțumesc! 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Legat de cererea dumneavoastră în 

vederea demisiei unui funcționar public, dumneavoastră știți cum funcționează lucrurile aici, da? 

Dânsul are calitatea de funcționar public și știți foarte bine care sunt atribuțiile și așa mai departe. 

Faptul că dumneavoastră îi cereți demisia asta nu înseamnă că persoana respectivă, oricare ar fi ea, 

își va da demisia. Sunt niște reguli clare. Sunt apărați, au un statut, acela de funcționar public. Deci 

nu mă pronunț asupra acestui lucru. Ceea ce spuneți dumneavoastră de abuzuri pe care presupunem 

că le-ar face, dați-mi voie să mă îndoiesc totuși. Dânsul are calitatea de director economic, nu? Deci 

nu este directorul general sau mai știu eu cine să poate să facă...deci, dați-mi voie să mă îndoiesc 

de... de informațiile pe care le aveți dumneavosatră. Legat de ceea ce ați comunicat v-am repetat, 

legat de cartea funciară, pun și eu întrebări și încerc să vă răspund dacă pot în această seară, în 

această ședință. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Tocmai directorul 

economic de la ADP este funcționar public și are obligația să răspundă Consiliului Local. 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mi se spune de către doamna 

Viceprimar Porumb că domnul nu este funcționar public, este personal contractul. Bun, deci este 

personal contractual. Până la urmă este mai puțin important în acest aspect, că trebuie să răspundă 

întrebărilor Consiliului Local și nu este normal să plece din sală pur și simplu și să nu răspundă unor 

întrebări, de altfel, perfect normale și perfect legale. Iar Consiliul Local nu poate să-și facă mai 

departe treaba dacă nu primește răspuns la acele întrebări. Doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: Domnule Viceprimar Păiuși, n-am ce să vă fac, cu dumneavoastră trebuie 

să vorbesc, atâta timp cât doamna Armand este pe Facebook. Unde e demisia? Să știți că nu aveți cu 

nimic dreptate din ce ați afirmat mai devreme, domnul Șinca sau cum îl cheamă, trebuia să ne 

prezinte demisia în momentul acela. Pentru că dacă Consiliul Local i-a solicitat demisia, dumnealui 

trebuia să și-o prezinte în acel moment, pentru că este în subordinea Consiliului Local, da? E numit 

de primar, dar e în subordinea Consiliului Local. Deci, demisia! Și trebuie să fie retroactivă, deci cu 

data ultimei ședințe. Doamne ferește! Deci e incredibil ce se întâmplă aici, în această instituție și am 

fost foarte atentă la ce ați spus mai devreme când v-a interpelat distinsa mea colega, doamna 

Ruxandra Regalia, dumneavoastră ați spus că atribuțiile aparatului de specialitate în ceea ce privește 

școlile au fost transferate către Companie? Deci ați ocolit legea? Ați spus asta! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Atribuții... ce atribuții? 

Doamna Daniela Popa: Atribuțiile aparatului de specialitate în ceea ce privește școlile. Vedeți că 

asta ați spus! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Nu...nu...nu... eu zic că nu am spus 

asta, dar, mă rog, dacă dumneavoastră ați spus, o să verificăm... 

Doamna Daniela Popa: Ați ocolit legea ați recunoscut. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Nu, cred că dumneavoastră interpretați 

sau îmi puneți niște cuvinte în gură, dar, mă rog, asta este! 

Doamna Daniela Popa: În niciun caz, doar am repetat ce ați afirmat dumneavoastră în ședința de 

consiliu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa, haideți să... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Deci, eu nu am afirmat așa ceva... 

Doamna Daniela Popa: ...deci, demisia acelui personaj, ce este angajat contractual de la ADP 

imediat. Deci, de îndată. Consiliul Local i-a solicitat demisia. Adică chiar nu vă puteți juca cu 

asemenea... 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Consiliul Local... o persoană... un 

consilier  local ales sau mai mulți consilieri locali aleși, ca să lămurim? Că e o diferență între  

Consiliul Local și dumneavoastră... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Cred că termenul...Vă rog eu să 

închidem! Mai mulți consilieri locali i-au cerut demisia domnului... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Deci dumneavoastră acum... mai mulți 

consilieri locali...    

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Dacă doriți putem să facem o 

numărare de mâini... cred că este majoritatea Consiliului Local... 

Doamna Daniela Popa: Cred că... majoritatea Consiliului Local... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu cred că este scopul aici... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Domnule Președinte, aveți această 

posibilitate să cereți Consiliului Local, prin ridicare de mână, demisia unui funcționar. Nu știu... 

Doamna Daniela Popa: Dar s-a cerut, de data trecută... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Ați făcut-o la microfon. Nu știu dacă 

dumneavoastră sau alt coleg... Dacă insistați cu acest lucru, aveți această posibilitate. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Am cerut acest lucru... Nu punem 

acest vot. Stați un pic. Haideți, vă rog frumos! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Nu vreau să intrăm într-o polemică! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Există din punct de vedere legal 

posibilitatea de a face acest lucru? Adică noi votăm aici să-i cerem unui domn demisia... cum este 

din punct de vedere legal? 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul respectiv nu este în 

subordinea... nu este în relații contractuale... dar dacă îmi dați voie, doar ca gest politic sau ca o 

expresie politică a dorinței dumneavoastră, dar... 

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

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1:...demisia este un act unilateral... 

Doamna Daniela Popa: Cum adică este o expresie politică? Stați un pic! Dumnealui n-a răspuns... 

ADP-ul unde se află? Nu este în subordinea... 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Conducătorii sunt în subordinea 

Primarului Sectorului 1. Uitați-vă la prevederile Codului administrativ! 

Doamna Daniela Popa: Doamnă, asta am spus și eu! Primarul îi poate numi. Dar când se prezintă 

în fața Consiliului Local, bineînțeles că majoritatea  îi poate cere demisia. În fine! 
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Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Cine face numirea … Nu vreau 

să intru în polemică cu dumneavoastră pe acest subeict juridic. 

Doamna Daniela Popa: În fine! Mai bine nu intrați! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa, haideți să închidem, 

vă rog frumos, subiectul!  

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Codul administrativ s-a schimbat, 

doamna Popa! Chiar PSD-ul l-a schimbat în acel moment și drept urmare nu mai e, într-adevăr, în 

subordinea Consiliului personalul respectiv, din păcate... 

Doamna Daniela Popa: Știu asta, dar patrimonial vorbind Consiliul se ocupă, da? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  O secundă! O secundă! Aș vrea un 

lucru! 

Doamna Daniela Popa: Știu asta! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci, politic, principial. Am cerut 

demisia. Un număr de consilieri locali am cerut... 

Doamna Daniela Popa: ...concedierea... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: ...demisia. Cerem și concedierea 

domnului director economic de la ADP. Am și eu o întrebare. Cine este pentru o astfel de cerere din 

partea noastră, a consilierilor locali? 

Doamna Daniela Popa: E sfidare pe față, adică n-ai cum. Patrimonial, Consiliul Local... în 

subordinea Consiliului Local se află toate subordonatele. 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Din online, domnul Caraian cum ați 

vota pentru cererea demisiei și concedierii domnului director economic de la ADP? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Pentru! Mulțumim! Doama Halaț?... 

Imediat, domnul Oianu! Doamna Halaț, votați? Nu votați? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Vă abțineți! Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Mă scuzați, votăm punctul 3 de pe ordinea de zi?   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Nu votăm punctul 3. N-am ajuns 

acolo. Ar fi fost frumos! În tipicul nostru stil  tot întârziem. Votăm să cerem demisia sau 

concedierea domnului director economic de la ADP. Cum votați, doamna Haliț?...Ne mai auziți? 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, domnul Oianu și 

imediat vă dau cuvântul după aceea, vă rog! Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Mulțumesc! Votez pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Florea Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru! Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Și domnul Iordan. 

Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Vicol? 

Domnul Vicol Ned (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Cine este în sală 

împotrivă? Mulțumim! 

Doamna Daniela Popa: Bravo! Toată cinstea și onoarea! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim! Cine se abține în sală? 

Mulțumim! Deci avem o abținere în sală, o abținere în online, două voturi împotrivă în online, trei 

voturi pentru în online... 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Și se va numi cum? Declarație? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Declarație din partea Consiliului 

Local. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: fără utilizarea sistemului de 

înregistrare … și va fi adresată doamnei Primar... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: ...și directorului, da. 

Doamna Daniela Popa: Deci s-a supus la vot concedierea! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Concedierea, da. Este declarația 

Consiliului Local. 

Doamna Daniela Popa: ...pentru nesupunere și încălcarea atribuțiilor de serviciu, conform probei 

video, că avem proba video. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Așa este...Bun, deci putem să facem 

o declarație, putem să facem ca o abatere disciplinară, dacă doriți, asta putem să o scriem  mai 

departe. Deci, bun. Majoritatea Consiliului Local a votat pentru. Din 27, repet, avem 15 voturi 

pentru. 

Propunerea ca domnul Gheorghe Șinca - director economic al Administrației Domeniului Public 

Sector 1 să fie demis/concediat a fost aprobată cu 15 voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 1 

abținere. 
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Domnul Oliver-Leon Paiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Dacă se poate menționa, vă rog, 

nominal votul sau pe grup de partid politic. Trebuie să știm foarte clar care au fost împotrivă, 

pentru.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Se vede în înregistrare.  

Domnul Oliver-Leon Paiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Da! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nicio problemă. Grupul USR și 

grupul PMP au votat împotrivă și abținere. 

Domnul Oliver-Leon Paiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Perfect! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Inclusiv în online. 

Domnul Oliver-Leon Paiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Mulțumesc frumos! 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Alo, se aude, doamna 

Primar, pe online? Totul în regulă? Avem online? Toate bune? Doamne ajută! Domnul Cioloș, toată 

lumea, cine-i acolo!?!  Eu vreau să vă asigur de un singur lucru, doamna Daniela Popa. Pentru că, 

uite, vorbim aici de demisie și de concediere, vă spun că doamna Primar, cu onorabilitate, vă asigur 

de asta pentru că o cunosc, va face un gest extraordinar pentru noi și vă spun sincer că-și va da 

demisia de onoare. O să vedeți! O să vedeți cum, după atâtea discuții și atâtea dovezi de 

incompetență, doamna Primar, în ultimul moment va veni cu demisia de onoare. N-o să trebuiască 

nici să facem referendum, nici să chinuim cetățenii, nici să cheltuim bani publici. Doamna Primar o 

să vină singură și o să ne prezinte demisia de onoare aici. O să vedeți! Eu am mare încredere în 

onorabilitatea dânsei, în spiritul dânsei, în integritatea dânsei și sigur va face lucrul acesta. Vă rog 

frumos să stați liniștită și să nu mai cheltuim bani publici. Mulțumesc! 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, felicitări colegilor mei pentru toată atitudinea avută și 

pentru lupta continuă pe care o duc și o ducem pentru a aduce în primărie normalitate și 

performanță, dar aș vrea să vă aduc aminte că este ora 16,45 și încă nu am început ordinea de zi. 

Încă nu discutăm. Haideți, vă rog, să dăm drumul și la ședință! 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa, dacă mai aveți 

altceva nelegat de acest subiect, vă rog! 

Doamna Daniela Popa: Care onoare, domnule Oianu? Și suplimentarea ordinii de zi cu acel proiect 

de acordare a ajutorului la plata chiriei. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Tudose! 
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Domnul Cristian-Adrian Tudose: Problema legată de domnul... de ceea ce a spus colegul meu, 

domnul Oianu, că visează frumos. După ce ați adus-o pe aripi liberale, visați frumos s-o dați jos. Nu 

se va da jos. Îmi pare rău! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Haideți, vă rog, să 

mergem către votarea ordinii de zi! Dacă aveți pentru ordinea de zi un punct de vedere sau nu! 

Observ că nu avem. Atunci, vă rog să mergem către votarea ordinii de zi. Din online, pentru ordinea 

de zi, domnule Caraian, cum votați? Domnul Caraian?... Eu n-am auzit! Doamna Halaț? 

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

Domnul Alberto-Iosif Caraian (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 Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim! Doamna Sorete-

Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (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! Mai avem două voturi în 

sală...încă un vot. Cu unanimitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi. 

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 27 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Voi citi primul proiect: 

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

1/28.01.2021 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului București pentru anul 2021-2022 (K2-352/19.11.2021 ) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă avem puncte de vedere sau 

amendamente? Dacă nu avem, atunci o să mergem spre vot. Domnul Caraian, cum votați primul 

proiect? Domnul Caraian?... Doamna Halaț? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Multumim! Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Iordan? 
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Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim! Doamna Sorete-

Arbore? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru! M-ați auzit? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule Caraian! Nu s-

a auzit prima oară! 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (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! Încă două voturi în 

sală...încă un vot în sală. Mulțumim! Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 27 consilieri locali 

prezenți în  momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la următorul: 

4. Proiect de  hotărâre privind  completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.189/23.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat 

din Sectorul 1, cu modificări și completări (K2-343/10.11.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vom primi buletine de vot. Le vom 

completa și după aceea revenim... Momentan am primit o propunere pentru acest proiect. Mai sunt 

alte propuneri din partea grupurilor din Consiliul Local? Nu? Vom multiplica buletinul de vot... Da, 

asta voiam să...asta ne întreabă doamna Secretar. Da. Vom încerca să multiplicăm pentru toate 

proiectele aceste prezențe în Consiliile de administrație sau comisii de supraveghere. Dacă mai sunt 

propuneri în plus față de ce s-a transmis deja, v-aș ruga să o faceți către Secretariat ca să poată să 

multiplice. Dacă nu, o să înceapă multiplicarea pentru toate aceste buletine de vot... Da, între timp 

eu o să citesc titlurile proiectelor despre care vorbim. Avem proiectul 4 deja citit. Proiectul 5: 

5. 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 (K2-314/26.10.2021) 

6. Proiect de  hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliile de administrație în unitățile de învăţământ preuniversitar 

particulare din  Sectorul 1 (K2-315/26.10.2021) 
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7. Proiect de  hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea 

calității la Liceul Teoretic „Școala Europeană București” (K2-292/05.10.2021) 

8. 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) 

9. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița lui David (K2-294/05.10.2021) 

10. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Karin's Kids Academy Băneasa 

(K2-295/05.10.2021) 

11. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administrație la  Grădinița Karin's Kids Academy (K2-

296/05.10.2021)  

12. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Liberă Waldorf  (K2-

297/05.10.2021) 

Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă procedează la multiplicarea buletinelor de 

vot, în baza propunerilor formulate de grupurile politice și la distribuirea buletinelor de vot 

consilierilor locali prezenți în sala de ședință. 

Comisia de validare procedează la numărarea buletinelor de vot și la completarea Raportului 

comisiei pentru fiecare proiect de hotărâre în parte. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ca să încercăm să mai salvăm un pic 

de timp, o să încerc să citesc Diversele de pe ordinea de zi, cât timp așteptăm și cât timp votăm 

aceste consilii de administrație și comisii. Bun. De la punctul Diverse primul punct: 

DIVERSE:  

1. Opinia motivată a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C/76/30.09.2021 pentru Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 199/23.09.2021 privind solicitarea către Consiliul 

General al Municipiului București de a întreprinde demersurile necesare în vederea 

schimbării destinației și transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a 

imobilului în suprafață de 110.133 mp, aparținând domeniului public al Municipiului 

București, înscris în Cartea Funciară nr. 274239,  în vederea plantării de arbori și amenajării 

unor terenuri de sport multifuncționale; 

2. Nota Secretarului General al Sectorului 1 nr. C/92/03.11.2021 cu referire la contrasemnarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 212/29.10.2021 privind aprobarea depunerii 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere 
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reţele publice de apă şi canalizare pe străzi ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti”, de 

către Sectorul 1 al Municipiului București în cadrul Programului Național de Investiții 

„Anghel Saligny”; 

3. Nota Secretarului General al Sectorului 1 nr. C/98/15.11.2021 cu referire la contrasemnarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 215/09.11.2021 privind constituirea unei 

comisii speciale  de analiză și verificare a situației patrimoniului Poliției Locale Sector 1,  

având atașată adresa domnului Laurențiu Drăgușin, în calitate de președinte al Comisiei de 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

4. Adresa Companiei Romprest Service S.A. prin care solicită aprobarea programului de 

deszăpezire pentru iarna 2021 - 2022, înregistrată la registratura Sectorului 1 sub nr. 

51086/22.10.2021; 

5. Adresa de informare nr. M.S./19.476/P/21.09.2021 a Instituției Prefectului Municipiulul 

București cu privire la un număr de 29 de sesizări privind nelegalitatea HCLS1 nr. 

146/03.08.2021, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

51791/23.09.2021; 

6. Încheiere din data de 23.09.2021 în dosarul nr. 1405/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

51979 din 28.09.2021; 

7. Adresa nr. 162/28.09.2021 a Schitului Măgureanu prin care transmite documentele 

justificative pentru suma de 180.000 lei, primită ca sprijin financiar, înregistrată la Sectorul 1 

al Municipiului București sub nr.52166/28.10.2021; 

8. Nota de constatare nr. 463/28.09.2021 a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în urma 

verificărilor efectuate la punctul de lucru Iridex Group, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 52191/29.09.2021; 

9. Adresa Primăriei Municipiului București cu nr. 3274/29.09.2021 prin care redirecționează 

adresa Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. AC/22134/P/20.09.2021, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 52216/29.09.2021; 

10. Încheiere din data de 24.09.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

52265/29.09.2021; 

11. Adresa cu nr. 4166/29.09.2021 Companiei Romprest Service S.A. prin care solicită să se dea 

curs solicitărilor Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

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

52498/29.09.2021; 

12. Adresa cu nr. 963/07.10.2021 a S.C. CET Grivița SRL, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 53147/04.10.2021, prin care solicită soluționarea pe cale 
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amiabilă a litigiului, referitor la soldul neachitat de Compania Municipală Termoenergetica 

București S.A.; 

13. Încheiere din data de 01.10.2021 în dosarul nr.1403/2020, comunicată de Biroul Executori 

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

53382/29.09.2021; 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  La un număr de puncte următoare 

sunt un număr de rectificări de erori materiale pe care le voi citi. În primul rând:  

14. La poziția 14 adresa 81080 în loc de 81, este corect per 07.10.2021 a Companiei Municipale 

Termoenergetica București prin care notifică CET Grivița SRL să demareze de îndată 

furnizarea energiei termice, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

54080/07.10.2021; 

15. Adresa nr. 1464/05.10.2021 a Biroului Executori Judecătorești Acta Non Verba prin care 

comunică suspendarea provizorie a executării silite, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 54424/11.10.2021; 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Punctul 16...cred că suntem la o 

treime de-abia...chiar mai puțin de o treime... 

16. Adresa nr. 1405/05.10.2021 a  Biroului Executori Judecătorești Acta Non Verba prin care 

înștiințează că a primit comunicările de încheiere de eliberare sume, înregistrată la Sectorul 1 

al Municipiului București sub nr. 54425/11.10.2021; 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: ...continuăm cu punctul Diverse: 

17. Adresa nr. 1403/05.10.2021 a Biroului Executori Judecătorești Acta Non Verba prin care 

înștiințează că a primit comunicările de încheiere de eliberare sume, înregistrată la Sectorul 1 

al Municipiului București sub nr. 54426/11.10.2021; 

18. Adresa nr. 84998/09.10.2021 a Companiei Municipale Termoenergetica București prin care 

solicită transferul activelor CET Grivița SRL în proprietatea Municipiului București, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 56084/19.10.2021; 

19. Adresa nr. 55664/15.10.2021 a doamnei Ilinca Macarie prin care sesizează lipsa curentului 

la Adăpostul de câini Odăi; 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Viceprimar, nu știu dacă 

mă  ascultați. Sunt curios ce s-a mai întâmplat la acest  adăpost? 

Domnul Oliver Leon-Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: S-a rezolvat problema. Sau a fost o 

neînțelegere. Eu așa știu. Așa am fost informat la momentul respectiv. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Mulțumim! 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Punctul 20: 
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20. Încheiere din data de 13.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

55992/19.10.2021; 

21. Adresa nr. 35920/21.10.2021 a Administrației Domeniului Public Sector 1, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 56477/21.10.2021, prin care transmite situația 

financiară trimestrială la 30.09.2021; 

22. Adresa S.C. General Nic Import–Export SRL prin care comunică OP-uri popririi Romprest, 

în dosarul 1403/2020, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

56563/21.10.2021; 

23. Adresa Asociației pentru Natură și Protejarea Mediului, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 56578/21.10.2021, prin care face plângere prealabilă 

împotriva Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 198/2021; 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Punctul 24 are, de asemenea, o 

eroare materială, ce trebuie și ea rectificată: 

24. Scrisoarea cu Regim Special nr. 16339/3669/6133/3266/21.10.2021 a Primăriei 

Municipiului București prin care comunică faptul că nu se poate da curs solicitării din 

HCLS1 nr. 199/2021, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

996/25.10.2021, deci se modifică numărul solicitării; 

25. Scrisoarea cu Regim Special nr. 8617/DATJ5843/DP15555/18.10.2021 a Primăriei 

Municipiului București prin care comunică refuzul de a da în administrare Parcul „Regele 

Mihai I al României și Parcul Istoric Cișmigiu, solicitate prin HCLS1 nr. 165/09.09.2021, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 995/25.10.2021; 

26. Adresa nr. 56815/22.10.2021 a doamnei Cătălina Munteanu prin care propune vânzarea unei 

proprietăți din Șoseaua Chitilei nr. 247-249; 

27. Somație de plată nr. 880/22.10.2021 făcută de Biroul Executorului Judecătoresc Niculae 

George, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57098/26.10.2021, în 

dosarul de executare nr. 880E/2021, dosar de instanță nr. 32971/299/2021; 

28. Somație de plată nr. 883/22.10.2021 făcută de Biroul Executorului Judecătoresc Niculae 

George, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57138/26.10.2021, în 

dosarul de executare nr. 883E/2021, dosar de instanță nr. 32967/299/2021; 

29. Somație de plată nr. 882/22.10.2021 făcută de Biroul Executorului Judecătoresc Niculae 

George, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57146/26.10.2021, în 

dosarul de executare nr. 882E/2021, dosar de instanță nr. 32969/299/2021; 

30. Somație de plată nr. 881/22.10.2021 făcută de Biroul Executorului Judecătoresc Niculae 

George, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57148/26.10.2021, în 

dosarul de executare nr. 881E/2021, dosar de instanță nr. 32968/299/2021; 
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31. Încheiere din data de 25.10.2021 în dosarul 1405/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

57331/27.10.2021; 

32. Încheiere din data de 25.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

57339/27.10.2021; 

33. Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M/5587/29.10.2021 prin 

care transmite extras de pe portalul instanțelor de judecată privind soluționarea dosarului nr. 

34485/3/2020; 

34. Încheiere din data de 28.10.2021 în dosarul 1405/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

57577/28.10.2021; 

35. Sesizarea doamnei Adriana Ogrezeanu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr. 57393/27.10.2021, cu privire la documentația PUD – strada Oașului nr. 55, Sector 1, 

București; 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc pentru paharul cu 

apă... Dragi colegi, pentru proiectele 8 și 9 nu avem propuneri. V-aș ruga să discutați, să avem niște 

propuneri și pentru aceste proiecte.    

- Pauză - 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Continuăm cu notele: 

36. Sesizarea doamnei Adriana Ogrezeanu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr. 57400/27.10.2021, cu privire la documentația PUD – strada Oașului nr. 55, Sector 1, 

București; 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu rețin dacă am zis și înainte... 

sesizarea de la aceeași doamnă, înainte a fost sesizarea nr._57393/27.10.2021   cu privire la același 

subiect.   

37. Încheiere din data de 26.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

57916/01.11.2021; 

38. Adresa nr. 4554/29.10.201 ... aici lipsește un an, deci probabil 2021. Este scris doar 201, 

dar probabil este 2021... a Companiei Romprest Service S.A. prin care solicită comunicarea 

în regim de urgență a soluției de depozitare a deșeurilor rezultate din salubrizarea stradală, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57875/29.10.2021; 

39. Încheiere din data de 01.11.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

58535/01.11.2021; 
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40. Înștiințare privind măsura popririi din data de 29.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată 

de Biroul Executori Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 58595/03.11.2021; 

41. Încheiere din data de 29.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

58600/01.11.2021; 

42. Adresa Oncomedicalclass SRL, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

58759/04.11.2021 prin care înștiințează că Biroul Executori Judecătorești Acta Non Verba 

le-au transmis o adresă de înștiințare a popririi în dosarul de executare 1403/2020; 

43. Adresa Curții de Conturi București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 

nr. 58961/04.11.2021, prin care sunt transmise două decizii de prelungire de termene, pentru 

ducerea la îndeplinirea unor măsuri stabilite în urma controalelor din 2018 și 2020; 

44. Adresa nr. 1127/01.11.2021 a CET Grivița, înregistată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 59364/08.11.2021 referitoare la adresele înregistrate la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 54207 și nr. 54208/12.10.2021; 

45. Adresa nr. 2578/03.11.2021 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 58547/03.11.2021 referitoare la lista unitățillor 

de învățământ propuse pentru reorganizare; 

46. Adresa doamnei Smarandita Bratu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 

nr. 59708/09.11.2021 prin care înștiințează că este terț poprit în dosarul de executare silită 

nr. 1403/2020 la Biroul Executorului Judecătoresc Acta Non Verba;   

47. Adresa doamnei Dragomir Amalia Marilena, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 60115/10.11.2021 prin care înștiințează că este terț poprit în dosarul 

executare nr. 1403/2020 la Biroul Executorilor Judecătorești Acta Non Verba, dosar instanță 

nr. 35634/299/2020; 

48. Adresa nr. 4713/11.11.2021 a Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr. 60483/12.11.2021 prin care notifică diminuarea cantității serviciilor prestate privind 

activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire; 

49. Încheiere din data de 08.11.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori 

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

60220/11.11.2021; 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Punctul 50. Și aici avem o rectificare 

de eroare materială: 

50. Adresa nr. 624725/10.11.2021 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1,  

înregistrată la registratura Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 60263 din data de 

11.11.2021 prin care și aici urmează rectificarea prin care transmite spre competentă 

soluționare notificarea  transmisă de lichidatorul judiciar KPMG Restrucuring SPRL  
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51. Adresa nr. 37233/11.11.2021 a Administrației Domeniului Public înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 60269/11.11.2021 prin care transmite raportările financiare 

lunare; 

52. Adresa nr. 4735/12.11.2021  a Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului sub nr. 

60713/15.11.2021 prin care solicită completare de informații privind activitatea de eliminare 

prin depozitare directă; 

53. Adresa domnului Berbeleac Alexandru, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr. 60321 din data de 11.11.2021 prin care transmite observații privind intenția de 

elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul de la adresa Șoseaua Gheorghe 

Ionescu- Șișești nr. 75-91; 

54. Informare nr. 924/16.09.2021 a CET Grivița, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 50000/17.09.2021 cu referire la măsurile necesare pentru o bună 

funcționare; 

55. Scrisoarea cu Regim Special a Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. 

M.S./20.155/P/11.10.2021, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

952/18.10.2021 prin care se solicită punerea în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare 

a HCLS1 nr. 160/10.08.2021; 

56. Scrisoarea cu Regim Special a Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. 

M.S./19.168/P/11.10.2021, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

953/18.10.2021 prin care se solicită punerea în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare 

a HCLS1 nr. 141/27.07.2021; 

57. Adresa Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 61116/16.11.2021 prin care se solicită 

anularea/revocarea parțială a HCLS1 nr. 209/29.10.2021; 

58. Adresa Asociației de Proprietari din strada Clucerului nr. 62-66, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 60978 din data de 16.11.2021, prin care solicită schimbarea 

de statut a unei parcări cu regim de utilitate publică în parcare cu regim de reședință.  

 

Înregistrare video și audio întreruptă 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Acesta  a fost punctul Diverse. O 

similară cerere avem și din partea locatarilor de la intersecția Căii Grivița cu Mihalache. 

- Pauză - 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să revenim, vă rog, în sală. 

Să chemăm colegii... Bun! Haideți să reîncepem, dragi colegi! O să citesc la punctul 4: au fost 20 de 

consilieri locali prezenți. Și-au exprimat votul cu toții. Avem 16 voturi pentru și 4 voturi împotrivă 

pentru domnul Ned Vicol. Deci dânsul va fi reprezentantul în Consiliul de administrație în cazul de 
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față. Bun! Vă rog să mergem către vot! Haideți să chemăm și colegii  în sală să începem votarea. 

Suntem la punctul 4: 

4. Proiect de  hotărâre privind  completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.189/23.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat 

din Sectorul 1, cu modificări și completări (K2-343/10.11.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Și din online dacă ne auziți! Domnul 

Caraian, la punctul 4 cum votați? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

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! Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! A se consemna că și 

domnul Oianu a trecut în online. Ne auziți, domnule Oianu?... Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (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! 

Domnul Laurețiu Drăgușin (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Și domnul Drăgușin a trecut în 

online. Mulțumim, domnule Drăgușin! Domnul Oianu, ne auziți? Bun, deci la acest vot suntem 26 

de consilieri locali prezenți. Mai avem două voturi în sală, vă rog... Am înțeles. Deci a mai rămas o 

cartelă în sală din partea celor care au plecat în online. A votat toată lumea. Avem din consilierii 

locali prezenți unanimitate voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 26 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului 

 

5. 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 (K2-314/26.10.2021) 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: La proiectul nr. 5 tot 20 de consilieri 

locali au votat, dar avem o situație de balotaj, unde vom reface votul, bănuiesc, pentru  aceste două 

școli, dar voi citi pentru restul: 

1. Grădinița ”Cami”: reprezentant Marian Barbu – 17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă; 

2. Grădinița ”Ioanid”: Nicoleta Condrache -  8  voturi pentru, 12 voturi împotrivă; Raluca 

Dumitru Ciungu – 10 voturi pentru, 10 voturi împotrivă; Deci aici avem balotaj; 

3. Grădinița  cu program normal și program prelungit ”Teddybar 2”: Iulia-Luminița Halaț - 13 

voturi pentru, 7 voturi împotrivă; 

4. Școala primară ”Teddybar” : Iulia-Luminița Halaț - 9 voturi pentru, 11 voturi împotrivă; 

Daniel Micu – 10 voturi pentru, 10 voturi împotrivă; Și aici avem balotaj. 

5. Grădinița ”Kids Cloud”: Gabriela Frînculeț - 10 voturi pentru, 10 voturi împotrivă. Și aici la 

fel. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vom supune din nou la vot, doamna 

Secretar? Deci, la cele două, la Grădinița Ioanid...  

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci, pentru data viitoare vom 

pregăti acele voturi pentru aceste trei instituții. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Pentru următoarea ședință... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Pentru proiectul în sine, cu 

instituțiile care au reprezentanți, vă rog să supuneți... Haideți să supunem la vot, vă rog! Din online, 

domnul Caraian, cum votați proiectul 5? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (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! Doamna Halaț? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim! Domnul Oianu? Nu a 

ajuns încă. Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! De asemenea, 26 de 

consilieri locali prezenți. Unanimitate de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat și Secretariatul va 

reveni cu instituțiile  unde nu s-a decis reprezentantul data viitoare. Proiectul nr. 6... tot 20 de 

voturi... mai avem două voturi, așa este, în sală,  pentru proiectul 5. Mulțumim. Deci revin, a fost 

unanimitate pentru la proiectul nr.5.  Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 26 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Continuăm cu nr.6: 

6. Proiect de  hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliile de administrație în unitățile de învăţământ preuniversitar 

particulare din  Sectorul 1 (K2-315/26.10.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: 20 de consilieri locali prezenți, 20 de 

voturi valabile pe hârtie. Voi da citire rezultatelor:  

1. Grădinița ”Cami”: Marian Barbu – 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă; 

2. Grădinița ”Avenor”: 9 voturi pentru, 11 voturi împotrivă; 

3. Grădinița ”The Little Artist”: Diana-Simona Paraschiv – 15 voturi pentru, 5 voturi 

împotrivă; 

4. Grădinița ”Ioanid”: Nicoleta Condrache – 7 voturi pentru, 13 voturi împotrivă; Raluca 

Dumitru Ciungu – 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă; 

5. Grădinița cu program normal și program prelungit ”Teddybar 2”: Iulia-Luminița Halaț - 12 

voturi pentru, 8 voturi împotrivă; 

6. Grădinița cu program normal și program prelungit ”Aristokids”: Elena Negulei – 7 voturi 

pentru, 13 voturi împotrivă; Daniela Jugănaru - 9 voturi pentru, 11 voturi împotrivă; 

7. Școala primară ”Teddybar”: Iulia-Luminița Halaț - 8 voturi pentru, 12 voturi împotrivă; 

Daniel Micu – 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă; 

8. Școala primară ”Smart Kids”: Răzvan Rizea Popp – 7 voturi pentru, 13 voturi împotrivă; 

Raluca Udrescu – 13 voturi pentru, 7 voturi împotrivă; 

9. Liceul Teoretic Național: Mircea Căprăroiu - 8 voturi pentru, 12 voturi împotrivă; Aurelian 

Nebel – 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă; 

10. Școala primară și grădinița cu program prelungit ”Montessori School Orizonturi Libere”: 

Victor Picu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă; 

11. Grădinița ”Kids Cloud”: Gabriela Frînculeț: 9 voturi pentru, 11 voturi împotrivă; 
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12. Școala primară ”Atlantheea”: Elena Raicu – 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă; 

13. Școala primară ”Helikon București”: Daniela Jugănaru - 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: La fel și aici. Vor fi situații în care 

va trebui să revenim, nefiind selectat un reprezentant. Pentru cele care au primit numărul necesar, vă 

rog să supunem la vot. Mergem în online. Pentru punctul 6, domnul Caraian, cum votați? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Drăgușin? 

Puteți să votați și în sală! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (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! Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (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! Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (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! La acest vot au fost 

prezenți toți consilierii locali. Mai avem un vot în sală, vă rog!...Doamna Porumb? Mulțumim 

frumos! Unanimitate de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 27 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe, la punctul 

nr.7: 

7. Proiect de  hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea 

calității la Liceul Teoretic „Școala Europeană București” (K2-292/05.10.2021) 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici avem 20 de consilieri locali 

care au votat. 20 de voturi valabile pentru ambele puncte ale proiectului. A fost ales domnul Alex 

Popescu cu 19 voturi pentru și 1 vot împotrivă. Primul punct legat de Consiliul de administrație, al 

doilea punct legat de Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Teoretic ”Școala 

Europeană București”. Bun! Mergem și aici la vot. Domnul Caraian, cum votați? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (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! Aveți un tânăr sau o 

tânără soldat acolo? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Două! Și nu-s soldat! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da? Felicitări! Doamna Halaț? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim! Domnul Oianu? 

Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru! Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (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! Încă trei voturi în sală... 

domnul Chirvasă, doamna Porumb și domnul Gheorghe, vă rugăm să votăm!... Doamna Porumb, ați 

votat? Mulțumim frumos! Cu unanimitate de voturi s-a votat și acest proiect. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 27 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa, doreați să ne spuneți 

ceva?  
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Doamna Daniela Popa: Da, mulțumesc mult! Ca să nu iau prea mult timp, doar voiam să ridic o 

problemă că mi s-a transmis acum de către un cetățean. Așadare, domnule Păiuși, să vedem, poate 

până la următoarea ședință de consiliu să vedem cum putem introduce acest proiect  sau  să-l 

introducem în planul anual de achiziții să rezolvăm arcadele care se află în imediata apropiere a 

părculețului Cireșoaia. Cred că știți și dumneavoastră, că cunoașteți zona...eu nu cunosc foarte bine 

problema, nu știu dacă acele arcade sunt... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Vă completez, nu e o singură arcadă. 

Sunt mai multe arcade... 

Doamna Daniela Popa: Ok. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1:.. .cunosc problema asta. Se tot 

aruncă... 

Doamna Daniela Popa: ...de la asociația de proprietari, nu? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Bineînțeles, ține de asociație, nu ține 

de primărie și așa mai departe... 

Doamna Daniela Popa: Păi hai să facem ceva! Ce putem să facem? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Și colegii mei m-au interpelat 

săptămâna trecută strict pe lucrul ăsta, nu am reușit să le dau nici lor un răspuns, pentru că încă nu e 

definită... 

Doamna Daniela Popa: Deci, Cadastrul ce zice? Că nu suntem noi... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Cadastrul, da, vă dați seama că ar fi 

intervenit... 

Doamna Daniela Popa: E domeniu public... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Arcada e cumva... știți ce înseamnă, 

clar. Și nu vorbim doar de una singură... 

Doamna Daniela Popa: Da, sunt mai multe... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1:... sunt mai multe acolo... a căzut 

tencuiala de pe ele. De ce? Pentru că s-a degradat partea de acoperiș, ca să spunem așa... 

Doamna Daniela Popa: Da... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1:...vă dați seama că ne preocupă că se 

pot produce accidente... 

Doamna Daniela Popa: Păi, da...da...că asta îmi semnalează și domnul... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Nu e nevoie să interveniți asupra 

acestui lucru, o să facem tot ce este posibil... 

Doamna Daniela Popa: Haideți să facem! 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Dacă nu reușim acest lucru, vin în fața 

Consiliului, cer un acord, nu știu, orice altceva... 

Doamna Daniela Popa: Da, da, ne preocupă... da, foarte bine! 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: ...de la Investiții, legat de cele ce ne-a 

comunicat domnul consilier. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Punctele 8 și 9, respectiv 

punctele K2-293 și K2-294 nu au avut propuneri, drept urmare nu le putem supune la vot astăzi.  

8. 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) 

9. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița lui David (K2-294/05.10.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Continuăm cu punctul 10: 

10. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Karin's Kids Academy Băneasa 

(K2-295/05.10.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Aici tot 20 de consilieri au votat. 20 

de voturi valabile. Subsemnatul, Daniel-Constantin Ciungu, 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă. Vă 

rog să supunem la vot. Domnul Caraian, cum votați? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

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 Halaț? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Doamna Iocob? Mă 

scuzați, domnul Iordan am sărit eu  rândul.  Domnul Iordan? Domnul Iordan, ne auziți? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim! Domnul Oianu? 

Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Și domnul Vicol? 

Domnul Vicol, ne auziți? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Da, da, vă aud! Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Mai ațteptăm două 

voturi în sală... Domnul Gheorghe...nu este prezent. La momentul votului suntem 26 de consilieri 

locali prezenți. Unanimitate de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – 26 de consilieri locali 

prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la punctul 11: 

11. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administrație la  Grădinița Karin's Kids Academy (K2-

296/05.10.2021)  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: De asemenea, au fost prezenți 20 de 

consilieri la vot în scris. 18 voturi valabile. Rezultatul votului: Daniel-Constantin Ciungu 13 voturi 

pentru, 7 împotrivă, Gabriela Frînculeț - 5 voturi pentru, 15 împotrivă. Să mergem către vot! 

Domnul Caraian, cum votați? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): 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! Doamna Halaț? Doamna 

Halaț? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Haliț? Doamna 

Haliț? Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim! Domnul Oianu? 

Domnul Oianu? Domnul Oianu? Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Revenim! Doamna 

Haliț? Domnul Oianu? Bun! La momentul votului domnul Oianu și doamna Haliț nu au fost 

prezenți. Avem în rest unanimitate de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 25 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Doamna Porumb? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Domnule Președinte, voiam să vă anunț 

că o  să intru în online. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim frumos! Urmează 

proiectul nr. 12: 

12. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Liberă Waldorf  (K2-

297/05.10.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Rezultatul votului, de asemenea, 20 

de voturi exprimate, 18 valabile. Domnul Victor Picu 11 voturi pentru, 9 împotrivă și doamna 

Cătălina Rădulescu 7 voturi pentru și 13 voturi împotrivă. Supunem și acest punct la vot. Domnul 

Caraian, cum votați?  

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): 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!  Doamna Halaț? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Haliț? Domnul 

Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim! Domnul Oianu? 

Domnul Oianu?Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (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! Doamna Haliț? Domnul 

Oianu?  Nu par să fie....Încă un vot.. domnul Gheorghe nu mai este în sală la momentul votului, deci 

avem... doamna Porumb, ați intrat în online, ne auziți?...Deci la momentul votului doamna Porumb, 
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domnul Gheorghe, domnul Oianu și doamna Haliț nu sunt prezenți, restul voturilor sunt toate 

pentru. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 23 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la punctul nr. 13: 

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) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Dacă aveți amendamente sau puncte 

de vedere. Domnul Podaru! 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Am citit cu  atenție HCL-ul. Ieri am și fost contactat de presă. Într-

un moment în care toate prețurile cresc și situația  economică este cea și până acum a existat o 

practică generalizată la nivelul primăriilor, în așa fel încât primăriile au suportat inclusiv partea ce 

revenea asociațiilor de proprietari. Dintr-un anumit punct de vedere sociologic are și sens. Dacă în 

anii 2008, 2009, 2010  acest lucru nu s-ar fi întâmplat și asociațiile ar fi fost obligate să plătească 

această sumă 50% din termoizolările care sunt astăzi terminate în București nu ar fi existat. În 

consecință, consider ca oportunitate și sens acest HCL ca având efecte negative asupra populației, 

mai ales că începând din acest an, sfârșitul acestui an, vor intra în vigoare prevederile și elementele 

cuprinse în PNRR. Iar la nivelul PNRR există o secțiune specială dedicată termoizolărilor și 

eficientizărilor energetice. În consecință, acesta este punctul meu de vedere și la acest punct nu voi 

vota pozitiv. 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bună seara! Înțeleg că actuala administrație trece la o nouă 

etapă în lupta cu cetățenii și caută să recupereze banii pe care primăria, din banii cetățenilor, a plătit 

reabilitatea imobilelor din sectorul 1. Ca abuzul să fie adus la cotele maxime se pare că există, mă 

rog, o colaborare foarte bună de data aceasta între sectorul 1 și Primăria Capitalei care se apucă să 

avertizeze și să trimită avertizări scrise asociațiilor de proprietari, repet, asociațiilor de proprietari 

care se află pe lista de reabilitări a primăriei sectorului 1 și a căror imobile ar fi trebuit până la acest 

moment să fie reabilitate sau, mă rog, în curs de reabilitare, dar în ultimul an și ceva, în ultimul an și 

jumătate nu s-a mai întâmplat absolut nimic, le trimite avertizări în care îi avertizează că au 

obligația să se apuce locatarii să-și plătească reabilitarea fațadei. Deci ipocrizia pe care o prezintă 

doamna primar Armand cu acest proiect este cu atât mai cinică, cu cât vremurile actuale, le știm cu 

toții, nu sunt de natură ca locatarii, indiferent de zona în care locuiesc, să poată să-și permită, 
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suplimentar  taxelor și impozitelor pe care le plătesc deja către statul român, să suporte și aceste cote 

pentru reabilitare. Ca să găsească o formulă etică în a cere acest  lucru, se pare că a găsit înțelegere 

la Poliția Locală a Municipiului București, deci de la Capitală, care trimite aceste somații blocurilor 

care se află pe lista noastră de reabilitare. Este un joc de a pasa responsabilitatea între Primăria 

Capitalei și Primăria de sector în detrimentul cetățenilor, ceea ce de altfel deja se întâmplă cu ochiul 

liber de un an în București. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: Da, mulțumesc! Într-adevăr, aceasta este părerea noastră, a consilierilor 

PSD și ca să fac așa, un mic istoric, din câte știu eu, doamna Secretar, și cred că erați și 

dumneavoastră atunci, acest proiect de hotărâre prin care Consiliul Local a aprobat finanțarea 100%  

din bugetul primăriei sectorului 1 și cu împrumutul acela de aproximativ 200 milioane, a fost luat 

înainte de a se modifica legea și introdusă acea Ordonanță nr 18/2009. Așa este? Deci acest proiect a 

fost votat înainte, da? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu eram, nu eram! 

Doamna Daniela Popa: Ok. Da, iertați-mă! A fost inițiat și votat de administrația Chiliman, a fost 

continuat de administrația  Tudorache. Acum vrem să introducem această taxă, Nu știu... adică e 

conștiința fiecăruia aici. Noi nu putem să facem așa ceva. Să nu uităm, asta sigur, că există un HCL 

280/2017 care se numește Strategia Programului local annual al creșterii eficienței energetice... ce 

anume? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  E o neînțelegere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Haideți să avem un dialog, dacă se 

poate, domnule Păiuși, vă rog!  

Doamna Daniela Popa: Nu. Eu știu ce ați spus dumneavoastră, da. Ascultați-mă și după aia 

interveniți! Eu nu știu, domnule Păiuși, că tot spuneți că e o neînțelegere... Eu am înțeles foarte 

bine.. 

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

Doamna Daniela Popa: Dacă există o dezbatere reală? Noi nici nu știm, că n-a fost pusă în 

dezbatere... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1  A existat o dezbatere reală cu toate 

asociațiile.. 

Doamna Daniela Popa: Există un raport? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Evident că toate lucrurile astea sunt 

înregistrate, că nu putea să participe un funcționar din Primărie fără să facă rapoarte.  

Doamna Daniela Popa: Ok! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dar vă rog să mă ascultați.. 
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Doamna Daniela Popa: Un studiu de impact există? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: În mod sigur! Doar o secundă vreau. 

Dacă dăm citire articolului 1, spune: "Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor aferente 

cotei de contribuție ce revine proprietarilor, asociației de proprietari în cuantum de 10% din 

valoarea lucrărilor de intervenție executate pentru creșterea performanței energetice". Deci 

articolul 1, doamna Secretar, nu mai înțeleg eu ce scrie în articolul 1? Deci "Se aprobă finanțarea 

din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție". Deci am rugămintea să fim... domnul 

Podaru, ați citit atent? Iertați-mă că vă interpelez, dar trebuie să fim siguri că înțelegem foarte bine 

cu toții acest proiect. 

Doamna Daniela Popa: Bine! Deocamdată eu eram la microfon. Trebuia ca toate aceste documente 

să ne fie prezentate... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Păi vă sunt prezentate, stimată 

doamnă, stimată consilier! 

Doamna Daniela Popa: Dar... Stați un pic, că la articolul 1 spuneți așa... 

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

Doamna Daniela Popa: Și mai jos spuneți că se introduce această taxă și retroactiv pe ultimii 10 

ani. Ia citiți toate articolele!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci nicio lege nu are caracter 

retroactiv. Este doamna Secretar aici, are calitatea de jurist. 

Doamna Daniela Popa: Păi tocmai asta vă spun. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci rugămintea mea este 

următoarea... Domnule Podaru, stimați consilieri, articolul 1 spune foarte clar: "Se aprobă 

finanțarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție". Suntem de acord sau nu 

suntem de acord să plătim această cotă de contribuție? 

Doamna Daniela Popa: Ce scrie, doamnă, pe la articolul 7, cred? Nu am... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Articolul 7? Vă spun eu ce scrie. 

Doamna Daniela Popa: ...nu am în față... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dați-mi voie să vă citesc eu, că sunt 

cu documentul în față. 

Doamna Daniela Popa: Vă rog! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: ”Fiecare proprietar are obligația să 

depună la sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale o declarație fiscală privind 

stabilirea taxei de reabilitare termică în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor”. Păi bineînțeles că această taxă este obligatorie, contribuția 

este obligatorie. 
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Doamna Daniela Popa: Păi... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamnă, numai un pic, vă rog să fiți 

atentă că nu încerc...  

Doamna Daniela Popa: Vă rog, da, haideți, vă rog! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doar încerc să ajut. 

Doamna Daniela Popa: Și eu la fel. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci această taxă, această contribuție 

este obligatorie conform deciziei Curții de Conturi. Altfel nu pot să treacă aceste proiecte. Există 

însă, așa cum probabil că ați auzit și v-am spus, locatari care nu au această posibilitate, refuză, sunt 

plecați în străinătate, știu eu ce se întâmplă... Și avem acest articol 1, care articol exact asta spune: 

"se aprobă finanțarea de la bugetul local". Este adevărat că ulterior noi trebuie să recuperăm cumva 

această taxă. Ea este obligatorie, nu că ne-o dorim noi. Este impusă de către autorități ale statului. 

Primarul are obligația să ducă la îndeplinire. 

Doamna Daniela Popa: Ați văzut ultimele rapoarte ale Curții de Conturi pe București? Tocmai pe 

această problemă. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ultimul raport?  

Doamna Daniela Popa: Ce spun? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu vreau să vă supăr. Ultimul 

raport...nu, nu vreau să dau citire aici ultimului raport al Curții de Conturi și... 

Doamna Daniela Popa: Pe București, domnule Păiuși, fiți un pic atent!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să rămânem la subiect, vă 

rog! 

Doamna Daniela Popa: Fiți un pic atent! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci am rugămintea, am rugămintea, 

stimați colegi, articolul 1 este foarte clar, da? Este adevărat, această taxă trebuie să o impunem, nu 

hotărâm noi acest lucru! Hotărăsc alte instituții. Doamna Secretar, greșesc?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, cu siguranță nu poate avea 

caracter retroactiv. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și nu poate avea caracter retroactiv. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: În niciun caz! Actele normative 

își produc efecte de la data comunicării lor. Deci în momentul în care va fi această hotărâre, dacă se 

va adopta, ridicată pe site... 

Doamna Daniela Popa: Măi, oameni buni... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Numai din acel moment, este... 
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Doamna Daniela Popa: Articolul 4 din hotărâre:"Cheltuielile aferente lucrărilor de intervenție 

pentru creșterea performanței energetice vor fi suportate integral 100% de către proprietarii 

acestora pentru următoarele spații: apartamente cu destinație de locuință inclusiv apartamente 

declarate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, ca sedii sociale de firmă care nu 

desfășoară activitate economică, cu destinația de locuință aflate în proprietatea persoanelor 

juridice de la nivelul Sectorul 1 al Municipiului București, apartamente cu destinație de spații 

comerciale". 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Se referă... 

Doamna Daniela Popa: Deci asta e. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Scuzați-mă, se referă la alte 

categorii, la persoane juridice, nu la fizice. 

Doamna Daniela Popa: Și articolul 5: "în vederea recuperării sumelor avansate din bugetul local 

pentru asigurarea cotei din valoarea lucrărilor de intervenție, contribuție proprie a proprietarilor 

sau asociațiilor de proprietari, se instituie taxa de reabilitare termică în sarcina proprietarilor de 

apartamente persoane fizice cu destinație de locuință, fiind exceptate apartamentele prevăzute la 

articolul 4. Taxa de reabilitare termică va fi achitată în termen de 10 ani calculați de la data 

încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, se va face în rate egale la 

termenele de plată ale impozitului pe clădiri”. Deci e foarte mult de analizat asta. Nu știu...acest 

proiect a fost introdus așa repede pe ordinea... 

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

Doamna Daniela Popa: Eu înțeleg și știu ce spune și raportul Curții de Conturi. Nu și-a asumat 

nimeni așa ceva. Deci e un pic cinic tot ce se întâmplă aici. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna consilier, este exclus să fie 

ceva cinic. Noi vrem să continuăm acest program de reabilitare, conform legii. Suntem obligați să 

facem lucrurile acestea. De aceea sunt și în fața dumneavoastră și vă răspund de fiecare dată. 

Doamna Daniela Popa: Nu! Nici n-ați înțeles ce spune raportul Curții de Conturi... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Nu, raportul Curții de Conturi... 

Doamna Daniela Popa:  ...și nici nu sunt eu aici...nici nu vreau să vă dau sfaturi. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Deci articolul 1 este foarte clar, da? 

Ceea ce ne dorim.... Dacă dorim și vrem cu adevărat să continuăm reabilitarea acestor blocuri, eu vă 

rog și susțin acest proiect. Mai mult de atât, nu am ce să fac! Nu pot să vă fac să înțelegeți altfel 

lucrurile, da? Articolul 1 este foarte clar. Vă rog frumos! 

Doamna Daniela Popa: Nu. Eu cred că acest proiect nu a fost dezbătut cum trebuie. Nu vom fi 

niciodată de acord cu introducerea acestei taxe.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa? 
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Doamna Daniela Popa: Și ați văzut cu toții, dacă ați citit, ce birocrație va fi pentru persoanele, 

tocmai pentru persoanele vulnerabile să meargă la DGASPC, să facă DGASPC-ul anchetă. Nu...e 

incredibil! Nu, nu poți să introduci așa ceva... Își asumă Consiliul sau nu? Dacă Consiliul și-a 

asumat în 2008 că plătește integral, acum trebuia doar să actualizați lista, domnule Viceprimar! Vă 

spun eu, trebuia doar să actualizați lista! Vă spun eu că se poate. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Haideți, haideți, vă rog 

să continuăm! Doamna Popa, dragi consilieri, doamna Raportaru ne confirmă că a fost dezbatere. O 

problemă pe care însă aș vrea să o ridic încă o dată domnului Viceprimar. Din păcate, doamna 

Primar nu este. Tocmai asta vreau să spun. Deci încă o dată. Dacă au fost dezbateri publice pe tot 

felul de teme, invitați consilierii locali la acele dezbateri! Aici, de exemplu, vorbim de ceva care ține 

până una-alta și de Comisia de Urbanism, de dezvoltarea localității și așa mai departe, de clădiri, de 

imobile. Noi, consilierii   din  Comisia de Urbanism, n-am știut, punct, despre aceste lucruri! Ne 

spuneți că v-ați întâlnit cu asociațiile de proprietari. N-am știut așa ceva. Încă o dată, fiți 

transparenți! Dacă tot clamați acest lucru. Da! Și respectați deciziile Curții de Conturi, da! Asta vă 

recomandăm în toate proiectele. Domnul Gheorghe? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da. Deci acesta este un proiect inițiat de Primarul Armand. Și 

mă gândeam că un primar este ales pentru a reprezenta cetățenii. Din păcate, în acest caz nu cred că 

îi reprezintă și de ce spun asta? Gândiți-vă că ai două blocuri vecine, un bloc care este anvelopat 

acum doi ani și un bloc care urmează a fi anvelopat anul viitor. Vecinii stau, se întâlnesc la parter și 

povestesc fiecare. Unul spune "domne, cât mă costă, trebuie să plătesc nu știu câtă sumă pentru 

anvelopare". Altul spune "Cum plătești, că  eu nu am plătit nimic?" Oare cum se simte acel cetățean 

când vede că este cumva defavorizat de Primărie? Nu cred că ne dorim să avem un asemenea 

comportament sau o asemenea atitudine față de cetățenii care, în teorie, trebuie să fie egali. Și 

pentru a susține ceea ce spun despre egalitate, o să vă citesc chiar articolul 16 din Constituția 

României care este intitulat "Egalitate în drepturi" și prevede că "cetățenii sunt egali în fața legii și 

a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări". Eu de aici înțeleg că dacă votăm acest 

proiect, practic am oferit un privilegiu celor dinainte, până la votarea acestui proiect și intrarea sa în 

vigoare. Deci cred că nu este corect față de cetățenii de mâine care vor avea blocurile refăcute și 

anvelopate, să îi punem să plătească. Din acest motiv, cred că tot grupul PNL se va abține. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Popa? 

Doamna Daniela Popa: Da, măcar să ni se prezinte rapoartele, studiul de impact... Și spuneți că v-

ați întâlnit cu asociațiile de proprietari... Bine! Și dumnealor ce au zis, au fost de acord cu această 

taxă? Care e procesul-verbal al întâlnirilor? Nu știu... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamnă, dacă asta este.. Doamnă, 

doamna consilier, aceasta este legea. Noi o respectăm. Ce vreți să vă spun mai mult de atât?  

Doamna Daniela Popa: Păi cum o respectați, domnule Viceprimar Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Trebuie să vină cu o contribuție de 

10%. Li s-a explicat... 
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Doamna Daniela Popa: Dacă nu ne prezentați rapoarte.. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Doamnă... Eu încă o dată vă dau 

citire.. 

Doamna Daniela Popa: ...studiul de impact, procesele-verbale... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Stimată doamnă, vă dau citire 

articolului 1: "se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce 

revine proprietarilor... 

Doamna Daniela Popa: Da. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: ”...asociației de proprietari în 

cuantum de 10%”... 

Doamna Daniela Popa: Articolul 1 spune ceva și la articolul 4 și 5 spuneți altceva. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Articolul 1...deci aveți aici jurist, aveți 

pe doamna Secretar, da? Doamna Secretar vă spune foarte clar valoarea articolelor, da? Puterea 

fiecărui articol. 

Doamna Daniela Popa: Deci la articolul 1 spuneți ceva, la articolul 4 și 5 spuneți altceva și la 

articolul 7 le și spuneți cetățenilor să se ducă la DGASPC. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Păi e normal dacă doresc... 

Doamna Daniela Popa: Deci, domnul Viceprimar Păiuși? 

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

Doamna Daniela Popa: Ok. Gata, am înțeles. Unde e raportul? Unde sunt procesele-verbale ale 

asociațiilor de proprietari?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Citiți, citiți tot procesul de aici. 

Doamna Daniela Popa: Unde e raportul?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: A fost în dezbatere publică acest 

proiect. Citiți-l și dumneavoastră! 

Doamna Daniela Popa: Ok! Și după, conform legii, după această dezbatere publică se întocmesc 

niște documente, știți? Unde sunt? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Le aveți aici în raport. Căutați-le și 

dumneavoastră, uitați aici! 

Doamna Daniela Popa: Doamne ferește! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Auziți? Scuzați-mă!  

Doamna Daniela Popa: Deci vedeți, sunteți... 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Ideea este că după dezbaterea 

publică, dacă sunt solicitări de dezbatere, se organizează. A fost o singură dată în douăzeci de ani 

acum câteva luni pe acest subiect... 

Doamna Daniela Popa: Doamna Secretar, stați un pic... 

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

Doamna Daniela Popa: Ce vreți să spuneți, că până acum nu au mai fost dezbateri publice? Numai 

în timpul nostru câte dezbateri s-au făcut! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Dezbateri publice organizate 

potrivit Legii 52... 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Domnule Președinte, putem intra pe ordinea de zi, vă rog? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Colega mea, doamna Raportaru, 

care este responsabil...  

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Trecem la vot sau..?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: … afirmă faptul că în 20 de ani a 

fost prima dată când s-a solicitat o dezbatere publică... 

Doamna Daniela Popa: Cum, doamna Raportaru? Până acum nu s-au mai făcut? Vreți să vă 

enumăr eu, în timpul mandatului trecut, câte dezbateri am făcut sau cum? 

Doamna Georgeta Raportaru – Șef Serviciu Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă: Păi ne 

referim la dezbateri pentru proiecte care au stat, au urmat... 

Doamna Daniela Popa: Cu caracter normativ. 

Doamna Georgeta Raportaru – Șef Serviciu Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă: Da, au 

urmat procedura Legii 52.  

Doamna Daniela Popa: Ok, da, da, da. Cu caracter normativ. Ok. 

Doamna Georgeta Raportaru – Șef Serviciu Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă: Nu 

numim dezbateri publice și alte întâlniri... 

Doamna Daniela Popa: Pentru că este... 

Doamna Georgeta Raportaru – Șef Serviciu Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă: .. 

consultări cu diverse categorii de cetățeni. 

Doamna Daniela Popa: Gata, am înțeles! Vă mulțumesc! Pentru că acum este prima dată... 

Doamna Georgeta Raportaru – Șef Serviciu Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă: Dar 

acest... 

Doamna Daniela Popa: ...când, da, se introduce o taxă. Da, da, mulțumesc mult pentru răspuns! 

Deci v-ați convins cu toții, da? Ea are caracter normativ și acum se introduce această taxă. Corect! 

Mulțumesc! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun! Domnul Tudose? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Confirm ceea ce a spus doamna consilier Popa. Și dacă este 

nevoie, chem în fața Consiliului asociațiile de proprietari, le cunosc, am reprezentanții care s-au 

întâlnit cu doamna Primar, care le-a comunicat în mod direct că are intenția să anuleze contractele 

încheiate anterior și să semneze alte contracte în care asociațiile să contribuie, contractele de 

mandat. Deci din acest punct de vedere, minciuna în Primăria Sectorului 1 și deturnarea adevărului 

trebuie să înceteze. Doamna Armand nu vrea sa dea niciun fel de sprijin sau bani către cetățenii 

Sectorului 1, refuză sub toate formele de la ajutoarele sociale, la casele sociale, la reabilitări, la orice 

fel de susținere financiară a cetățenilor din Sectorul 1. Atenție, nu pe banii dânsei, ci pe banii 

cetățenilor din Sectorul 1. Pentru că bugetul nostru este format din banii cetățenilor Sectorului 1. Și 

acești bani ai cetățenilor Sectorului 1 în loc să îi întoarcem înapoi către cei care îi plătesc, noi 

căutăm toate formele ca să îi deturnăm. Vorbeați mai devreme de raportul Curții de Conturi, 

domnule Păiuși! A semnalat raportul Curții de Conturi neînregistrarea la 86 de milioane arierate. 

Această acțiune este o acțiune penală! Nu ați înregistrat cu bună știință facturile pe care doamna 

Primar, îmi pare rău, mă adresez dumneavoastră pentru că dânsa ne sfidează ca de obicei și nu e 

prezentă. Doamna Primar a refuzat să le plătească invocând diverse motive, forțând aparatul 

primăriei să nu plătească, așa cum am văzut și în materialele care au ajuns și în presă. Deci este o 

bătaie de joc pe care cetățenii Sectorului 1 nu cred că o merită, după tot ceea ce au făcut în toți 

acești ani. Au fost primari de la toate formațiunile politice. Este cel mai dezastruos primar pe care l-

a avut vreodată Sectorul 1 și cel mai anti-popular, cel mai anti-cetățeni. Deci din acest punct de 

vedere aș dori să mi se comunice și mie, dacă tot este atât de preocupată de problema recuperării 

acestor bani de la asociațiile de proprietari, de ce nu face același lucru și cu aspectele pe care le-a 

semnalat Curtea de Conturi? În raport public. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim și noi! Haideți, vă rog, să 

conchidem! Domnul Gheorghe? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da! Păi eu asta voiam, să trecem la vot și aș fi vrut să și 

concluzionez. Noi, PNL, îi cerem doamnei Primar să revină cu un nou proiect prin care să se asigure 

că există egalitate și respect pentru cetățenii Sectorului 1. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! A se consemna, între 

timp și domnul Jurubiță a intrat în online. Domnul Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Domnule consilier Tudose, ați citit 

ultimul raport al Curții de Conturi? În care faceți referire la cele 86 de milioane neînregistrate. Ați 

continuat mai departe cu paginile din raport? Ați văzut ce scrie acolo? Sunteți conștient că lucrurile 

sunt mai mult decât grave legate de întocmirea bugetului pe anul 2020 la care dumneavoastră ați 

votat? Înțelegeți ce vă spun? Da? Înțelegeți cât de grave sunt lucrurile? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnilor, avem un subiect cu 

rectificarea bugetară mai încolo. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Exact! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă doriți putem să discutăm acolo 

pe tema asta. Haideți să rămânem la acest subiect! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci avem rugămintea să nu mai 

deschideți acest subiect acum, da? Vă rog frumos! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa, doamna Popa, o 

rugăminte! 

Doamna Daniela Popa: Da. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să rămânem la subiectul 

acestui proiect. 

Doamna Daniela Popa: Da. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Și noi să încercăm... 

Doamna Daniela Popa: Da, da, da... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Să ținem proiectele....și după aceea 

la acel subiect să vorbim despre buget. 

Doamna Daniela Popa: Cum adică? Stați un pic! Păi domnul Viceprimar Păiuși ne amenință să nu 

mai deschidem subiectul cu rapoartele Curții de Conturi? Nu, din contră! Să fie publice! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci rapoartele Curții de Conturi... să 

fie publice, că dumneavoastră... 

Doamna Daniela Popa: Cum adică? Ați înțeles? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Da, ați validat un proiect de buget... 

Doamna Daniela Popa: Dumneavoastră ați citit măsurile Curții de Conturi?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : …cu peste 700 de milioane, doamna 

consilier! 

Doamna Daniela Popa: Domnule Păiuși, Doamne ferește! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: 700 de milioane! 

Doamna Daniela Popa: Ați făcut parte din vechiul consiliu... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și am votat împotrivă de fiecare dată 

și am făcut mențiuni cu privire la acest proiect! 

Doamna Daniela Popa: Foarte bine! Păi foarte bine că le-ați făcut, dar ați citit măsurile? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci nu vorbiți, vă rog frumos... 

Doamna Daniela Popa: Ce recomandări au dat cei de la Curtea de Conturi? 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Recomandarea e că dumneavoastră ați 

întocmit, sub semnătura dumneavoastră, un proiect de buget în fals, doamna consilier, 700 de 

milioane! Le-ați inventat și ați făcut cheltuieli. Da? 

Doamna Daniela Popa: Deci nu înțeleg acum dumneavoastră dați o notă de relații în numele meu 

sau ce? Cum adică? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu, nu, dar nu spuneți dumneavoastră 

aici, și nu faceți în fața noastră referire la actualul primar. 

Doamna Daniela Popa: Domnule Păiuși, limitați-vă la atribuțiile dumneavoastră! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci, doamna consilier, rugați-vă 

colegii să nu facă referire la actualul primar! 

Doamna Daniela Popa: Limitați-vă la atribuțiile dumneavoastră!  

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

Doamna Daniela Popa: Bineînțeles că facem la actualul primar, pentru că este bugetul actualului 

primar! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Am înțeles! Și celălalt pe care l-am 

moștenit ce a fost? Bugetul celălalt din 2020? 

Doamna Daniela Popa: Vă dați seama ce spuneți? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Pe care l-am preluat.  

Doamna Daniela Popa: Ce buget ați moștenit? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dragi colegi, vă rog frumos! 

Doamna Daniela Popa: Nu sunteți logic! Nu, stați un pic... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Discuția... 

Doamna Daniela Popa: Că avem un dialog și trebuie și toți cetățenii să înțeleagă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Așa este! Discuția o putem purta la 

partea bugetară. Haideți să nu ne certăm aici! 

Doamna Daniela Popa: Oamenii ăștia sunt atât de inconștienți de nici măcar nu citesc.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: La partea bugetară o să discutăm. 

Doamna Daniela Popa: Și nici nu vor să înțeleagă ce scrie acolo. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna consilier, când o să ajungem 

la buget, o să discutăm. 

Doamna Daniela Popa: Nu, domnule Viceprimar Păiuși, nu am ce să discut cu dumneavoastră! 

Pentru că dumneavoastră nici după un an și două luni sau câte s-au făcut, o lună, nu înțelegeți 

administrație și nici nu vreți să înțelegeți! Cum puteți să dați vina pe o administrație trecută pentru 
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un buget aprobat de dumneavoastră acum, al actualei administrații? Dumneavoastră vă înțelegeți? 

Sunteți manageri, sunteți manageri. Sunteți gospodari, în limbajul nostru. Dumneavoastră trebuie să 

aveți acum grijă de acest buget al dumneavoastră. E vechea viziune. Da, e viziunea unei 

administrații care își împarte veniturile și cheltuielile după cum are viziunea și strategia. Cât credeți 

că va mai dura această "grea moștenire"? Nu a fost nicio grea moștenire! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Stimată consilier, o să vorbim la 

rectificarea bugetară, la ceea ce am preluat.. 

Doamna Daniela Popa: Nu mă întrerupeți, vă rog frumos! Nu mă întrerupeți, pentru că aici s-a 

muncit foarte mult.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Evident! S-a muncit foarte mult. 

Doamna Daniela Popa: Funcționarii publici pot confirma. 

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

Doamna Daniela Popa: S-a lăsat o primărie plină de proiecte... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și plină de datorii. 700 de milioane! 

Doamna Daniela Popa: Offff... Datoriile dumneavoastră le-ați făcut! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți, vă rog! 

Doamna Daniela Popa: Pentru că n-ați plătit acele facturi. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu. Dumneavoastră nu le-ați plătit!  

Doamna Daniela Popa: Nu puteți să dați vina pe o viziune... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dragi colegi, dragi colegi, vă rog 

frumos să discutăm.. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  Doamna consilier, n-ați plătit 

Romprest. 

Doamna Daniela Popa: Nu puteți da vina pe o viziune și pe un proiect. 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă avem lucruri bugetare, putem 

discuta la proiectul de buget. Haideți să terminăm cu acest proiect, vă rog! 

Doamna Daniela Popa: Faceți plângere, domnule Păiuși! 

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

Doamna Daniela Popa: Faceți ce știți dumneavoastră mai bine, pentru că toate acestea se vor 

întoarce împotriva dumneavoastră... 

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

Doamna Daniela Popa: Știți? Karma is a bitch. Mulțumesc! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun! Haideți, vă rog! Doamna 

Grigorescu va trece în online. Domnul Tudose? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule Păiuși, problema rapoartelor Curții de Conturi este o 

problemă pe care, așa cum a spus și colega mea, dacă aveți ceva de reproșat tranșați-o în mod 

deschis! Există organe abilitate. Vă rugăm, semnalați ceea ce nu vă convine! Noi am făcut acest 

lucru și v-am... Aștept și acuma răspunsul la dosarul penal pe care vi l-am citat. Nu mi-ați... Ne 

apropiem de finalul ședinței și nu ați reușit să-mi dați încă răspuns pe acel dosar de la ADP cu fals și 

uz de fals. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Podaru? 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Vă rog să votăm! Haideți că deja întârziem foarte mult. 

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: E evident că avem nevoie de votul ăsta! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Gheorghe? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da! Când doi se ceartă, al treilea intervine, adică PNL și vă 

aduce aminte de interesul cetățeanului. Deci conform raportului Curții de Conturi, atât în 

administrația PSD au fost probleme cu fundamentarea necorespunzătoare a bugetului local și după 

aceea în administrația USR nerespectarea principiului contabilității de bază, care nu a luat în 

considerare și nu a înregistrat în evidențele contabile obligații totale de plată. Deci practic ambele 

administrații au probleme în modul în care au creat bugetul. Nu vreau să vorbesc mai mult de atât. 

Haideți, vă rog, să votăm odată, aș sugera eu împotriva acestui proiect care nu reprezintă interesul 

cetățenilor. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Gheorghe! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Vă rog frumos, vă rog frumos să fim responsabili! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamnă Popa, haideți să închidem! 

Doamna Daniela Popa: Da, o să mai continui și la proiectul pe buget. Atât voiam doar să mai 

specific că în raportul Curții de Conturi s-a specificat clar că acele fapte s-au prescris, dacă le putem 

considera așa și vă mai... ca să înțeleagă toată lumea, a fost un proiect de buget care e pus în 

dezbatere publică, doamna Raportaru, că și toate proiectele de buget au fost puse în dezbatere 

publică, n-a existat nici un proiect de buget fără dezbatere publică, după acea dezbatere publică 

trecea prin comisii, după se amenda, după se vota în Consiliu. Asta bănuiesc că o știți și 

dumneavoastră acum cu toții, după un an de zile. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun! Haideți să mergem la vot, vă 

rog! Deci, în online mai avem pe domnul Jurubiță și doamna Grigorescu și doamna Porumb. Bun! 

Domnul Caraian, cum votati proiectul?... Domnul Caraian nu este momentan. Domnul Drăgușin? 

Revenim... Doamna Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru! Mulțumesc! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Haliț?... 

Domnul Iordan?... Domnul Oianu?... Doamna Sorete-Arbore?    

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Drăgușin, v-ați 

întors? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru! Da, da, nu, am avut o problemă. S-a închis. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Caraian?... 

Doamna Haliț?... Domnul Iordan?... Domnul Oianu?... Doamna Porumb? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Grigorescu pentru. 

Doamna Alina-Cristina Grigorescu (online): M-ați sărit. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Jurubiță, 

domnul Jurubiță? Nu este. Bun, deci avem așa, lipsesc la momentul votului domnul Caraian, 

doamna Haliț, domnul Iordan, domnul Jurubiță, domnul Oianu, doamna Porumb. Și avem 6 voturi 

împotrivă, 3 abțineri și 12 voturi pentru. 

Domnul Florea Iordan (vot online): Împotrivă! Împotrivă votez la proiectul ăsta! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci câți avem acum?... Bun! Am 

înțeles! Bun, deci am avut 22 de consilieri prezenți, domnul Iordan a spus între timp că este 

împotrivă, drept urmare avem un număr de 12 voturi pentru, 7 împotrivă și 3 abțineri, dar proiectul 

fiind pe parte de finanțare avea nevoie de 14 voturi pentru. Deci proiectul nu a fost adoptat. 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE K2-251/30.08.2021 A FOST RESPINS CU 12 VOTURI 

PENTRU, 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 3 ABȚINERI - din 22 de consilieri prezenți în momentul 

votului  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la punctul următor, nr. 14: 

14. Proiect de  hotărâre privind  abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 259 

din 27.08.2020 privind aprobarea achiziționării și distribuirii de bunuri și materiale de 

protecție, în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-CoV-2, către  locuitorii 

Sectorului 1, elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar și nedidactic din 

învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, precum și  unităților sanitare publice 

aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1 (K2-291/01.10.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere sau 

amendamente? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (online): Aș dori să mă înscriu la cuvânt, vă rog. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog frumos! 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (online): Aș vrea să spun câteva cuvinte referitor la dezbaterea din 

comisie a acestui proiect. Acest proiect a fost dezbătut în Comisia pentru sănătate și protecție 

socială în data de 27 octombrie 2021 și a fost votat cu unanimitate de voturi. La această ședință a 

participat și domnul director al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de 

Interes Public-Privat Sector 1 SA, Răzvan Drăghia, care ne-a dat mai multe detalii despre acest 

proiect și necesitatea abrogării acestui HCL. Prin urmare, în anul 2021 prin Hotărârea Adunării 

Generale a Acționarilor nr. 209 din 1 martie 2021 au fost stabilite noi obiective ale Companiei, 

structurate în două componente strategice de activitate: investiții, adică modernizarea și 

consolidarea unor obiective de investiții aflate în administrarea Consiliului Local sau ale instituțiilor 

subordonate acestuia și servicii, prestarea de servicii, de administrare, întreținere, facility 

management și alte servicii de gospodărire pentru obiective aflate în administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 1 sau ale instituțiilor subordonate acestuia. Prin Hotărârea AGA nr. 4 din 16 aprilie 

2021 s-a aprobat utilizarea capitalului social al Companiei, respectiv suma prevăzută la articolul 3 al 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 22 din 28 ianuarie 2021 pentru realizarea noilor 

obiective ale Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat 

Sector 1 SA, așa cum au fost ele prevăzute în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor cu nr. 209 

din 1 martie 2021. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim și noi. Dacă nu sunt alte 

puncte de vedere sau amendamente, atunci mergem la vot. Din online, domnul Caraian, cum votați 

proiectul 14? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Mă aud? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Cum votați? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online):  Împotrivă! 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. 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. Doamna Haliț? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Oianu? 
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Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Jurubiță? 

Domnul Iordan, aveți microfonul pornit. Domnul Jurubiță?... Doamna Porumb?... Doamna 

Porumb?... Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore(vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Porumb? Nu 

este. Domnul Jurubiță? Nu este. Deci avem doi consilieri locali absenți. 17 voturi pentru, 0 abțineri 

și 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 

din 25 de consilieri locali prezenți 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe, proiectul 15: 

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Companiei de 

Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. (K2-

348/18.11.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă avem amendamente sau 

puncte de vedere? Doamna Popa? 

Doamna Daniela Popa: Nu, voiam doar să remarc că se pare că nu mai avem nevoie de nicio 

protecție sanitară, nu? În toată lumea asta vine valul 5, noi am terminat cu pandemia, nu...? Am mai 

auzit o dată asta. Și de ce Compania se ocupă și cu altceva decât cu spitalele?... Pentru că, vă 

reamintesc doamna Viceprimar Porumb, chiar dumneavoastră ați făcut un amendament în 2019 ca 

obiectul de activitate să fie exclusiv pentru spitale. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Mergem la vot atunci la 

proiectul nr. 15. Domnul Caraian? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Împotrivă! 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. 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: Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru! Mulțumesc. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Jurubiță? 

Domnul Jurubiță lipsește. Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): M-ați auzit? Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, da. Doamna Porumb? Nu este 

doamna Porumb. Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore(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. Revenim la domnul 

Jurubiță!... Doamna Porumb? Bun. Deci avem 2 consilieri locali care lipsesc la acest vot. Și avem 

14 voturi pentru, 5 abțineri și 6 voturi împotrivă. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI 

ÎMPOTRIVĂ - din 25 de consilieri locali prezenți la momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe. Proiectul 16:  

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

278/12.09.2018, cu modificări ulterioare, privind aprobarea desfășurării activității Direcției 

Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1 la sediul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 situat în B-dul Mareșal Alexandru Averescu 

nr. 17 (K2-342/09.11.2021)  

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Domnule Președinte! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: ... proiect K2-385. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Da și eu... 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): ...îmi cer scuze că intervin... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): ... și eu... 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Am crezut că votăm proiectul numărul 16... abia acum 

citiți proiectul numărul 16. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Și eu la fel... 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Rog să se reia procedura de vot pentru proiectul nr. 15. 
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Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Și eu la fel sunt în ședință, și tot așa mi s-a părut că 

suntem la 16. Și eu aș vrea să se reia procedura de vot. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles, dragi colegi. Supunem 

la vot reluarea procedurii de vot pentru proiectul numărul 15. Cine este pentru reluarea procedurii de 

vot la proiectul 15, K2-348. Bun, în sală cine se abține de la această... Am înțeles! Cine se abține? 

Nu se abține nimeni. Deci, am cerut reluarea votului pentru proiectul nr. 15, deoarece doi consilieri 

locali au explicat că au considerat că era vorba despre alt proiect și vor să își dea votul din nou. 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun! Cine este împotrivă? 

Mulțumim. O să întreb și în online. Cine este... domnul Caraian, cum sunteți pentru reluarea votului 

la proiectul numărul 15? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot nline): Pentru, pentru reluare, pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Drăgușin? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Eu sunt împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Grigorescu? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Halaț, doamna 

Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Împotrivă, împotrivă! 

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 Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Jurubiță?... 

Domnul Jurubiță?... Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Porumb?... 

Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Și Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Dragi colegi, știu că 

revenim la această temă. Din păcate oboseala, ședințele lungi, faptul că sunt colegi în online, ne duc 
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în momente în care consilierii greșesc și consideră că sunt la alt proiect. Nu știu dacă am făcut 

pentru grupul PMP acest lucru până acum. Ne poate spune domnul Ozata că vrea să ia cuvântul, dar 

pentru celalte grupuri politice s-a făcut acest lucru, adică am dat posibilitatea ca consilierii să-și 

exprime din nou votul și mi se pare un lucru normal și democratic. Greșeli se pot face, dar votul 

consilierului este cel care contează și voința acestuia. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Dacă îmi dați voie, astfel de 

situații au mai apărut în procedura acestor ședințe de Consiliu. Ele au fost supuse votului, 

președintele de ședință a supus votului conform prevederilor art.124 alin. (4) litera e), supune 

votului Consiliului Local orice problemă care intră în competența de soluționare a acesteia. 

Această situație nu este reglementată în mod explicit nici într-un regulament de organizare și 

funcționare a acestui Consiliu, nici în Codul administrativ și conform Ordinului 25/2001  poate fi 

apreciat ca incident procedural. 

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

Domnul Alev-Burhan Ozata: Doamna Secretar, ce incident procedural, că greșește un consilier, nu 

un partid!?! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Așa este, au fost doi consilieri care 

au cerut să refacă votul, am supus la vot, vedem acum rezultatul votului. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Ok. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Până la ședința următoare o să 

putem face un  extras din procesele-verbale ale altor ședințe în care la solicitarea unor consilieri care 

și-au dat seama sau au afirmat că nu au înțeles exact cu privire la ce proiect a fost solicitat votul s-a 

reluat votul, adică asta a fost cutuma, atâta timp cât nu are o reglementare expresă imposibilitatea 

reluării votului și Consiliul Local cu majoritate simplă este de acord cu reluarea votului. Da. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok! Domnul Podaru! 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Domnule Alev Ozata, așa cum în instanță... așa cum în instanță nu 

se câștigă procesele pe baza unor erori materiale și instanțele știu cum să utilizeze aceste momente 

și să le interpreteze, nu putem nici noi să câștigăm sau să furăm votul pe baza unor erori sau a unor 

căderi a netului sau a unor neînțelegeri online, că sunt lucruri..., deci e un lucru simplu, așa cum a 

spus colegul nostru, Daniel Ciungu, în mod democratic se reface votul. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: Asta voiam și eu să spun. Fiecare consilier contează și da, s-au mai făcut 

erori, s-a greșit, s-au mai făcut de astea, să nu înțeleagă sau se gândea în altă parte și... sau pur și 

simplu nu a fost atent. Asta se întâmplă, dar fiecare consilier contează, nu trebuie să fie mai mulți, 

domnul Ozata. Și dumneavoastră contați foarte mult. Da? 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Am înțeles! Deci, după ce numărăm 

voturile, închidem proiectul respectiv, dăm citire următorului proiect, avem posibilitatea în timpul 
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citirii celui de-al doilea proiect să revenim asupra unui alt proiect să spunem, din urmă, primul, doi, 

trei, patru nu contează, mi-am adus aminte, stați că am greșit la proiectul respectiv, înțeleg că este 

foarte posibil lucrul ăsta, nu? Dacă doamna Secretar ne confirmă acest lucru, eu nu am nimic 

împotrivă. Deci am închis proiectul, am votat și dăm citire următorului proiect, după care ne aducem 

aminte, stai, am greșit la... după ce închidem voturile și citim. 

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: ...dacă dumneavoastră considerați că 

este normal... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: ...să ne ascultăm cu toții. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Am înțeles. Bine. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci, dragi colegi, haideți să... vă 

rog frumos, dacă mai avem ceva de spus pe această temă constructiv o spunem, dacă nu, haideți să 

ne oprim și vă rog să vă recitesc votul. Încă o dată doamna Secretar ne-a citit articolul din Codul 

administrativ care se aplică, pe care l-am respectat. Domnul Ozata! 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Eu vroiam să zic că aș fi putut să greșesc eu care sunt începător, dar 

de la niște profesioniști aveam alte pretentii. 

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

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Împotrivă la proiect! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O secundă, nu am ajuns acolo, nici 

nu știm care. Deci vedeți totuși ce înseamnă, ești în online... 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Cred că am un delay, dar cred că am un delay la ascultare 

și de asta. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, deci fiind reluat nu e tocmai 

ușor să ne înțelegem. Domnul Gheorghe! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Domnul președinte, s-a votat! Haideți, vă rog, să 

respectăm votul și haideți să mergem mai departe că deja suntem într-o dezbatere mult mai lungă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Imediat o să spun și rezultatul 

votului. Mulțumim! Doamna Popa? Ok! Rezultatul votului a fost 16 pentru reluarea votului, 8 

împotrivă și 1 abținere.  

Propunerea de a se vota din nou proiectul K2-348 (poziția 15 în proiectul ordinii de zi) a fost 

aprobată cu 16 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere - din 25 de consilieri locali prezenți 

în momentul votului. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun. Drept urmare la proiectul 

numărul 15:  
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15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale 

Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat 

Sector 1 SA (proiectul K2-348) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog să reluăm votul în sală, în 

online. Domnul Caraian, cum votați proiect numărul 15? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Împotrivă! 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! 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! Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Jurubiță? 

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamnă Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Porumb?... 

Doamna Porumb are probleme în a se conecta, dacă putem să o ajutăm de la tehnic. Doamna Sorete-

Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (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. Avem 12 voturi pentru, 

5 voturi împotrivă, mă scuzați, 5 abțineri și 9 voturi împotrivă. Din 26 de consilieri locali prezenți la 

vot. Proiectul nu a fost adoptat. 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE K2-348/18.11.2021 A  FOST RESPINS CU 12 VOTURI 

PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ -  din 26 de consilieri locali prezenți în 

momentul votului 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Revenim la proiectul 16. Domnul 

Bârgău? Ok, deci au fost 12 voturi pentru, nu mai am pe ecran acum. Dacă ne pot ajuta și de la 

secretariat. Am avut 1, 2, 3 împotrivă în online... 1, 2, 3, 4, 5 pentru în online și 1, 2 abțineri în 

online, plus ce era pe ecran. Este corect cum am spus. Da... Deci am spus, au fost 6 pe ecran 

împotrivă și au fost 3 împotrivă online, deci 9. Avem aici și rezultatul votului din sală. Sunt 6 voturi 

împotrivă în sală și cu 3 online, 9. Mai sunt alte nelămuriri? Ok. Bun, mulțumim. Deci revenim la 

Proiectul 16: 

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

nr. 278/12.09.2018, cu modificări ulterioare, privind aprobarea desfășurării activității 

Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1 la sediul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 situat în B-dul 

Mareșal Alexandru Averescu nr. 17 (proiect K2-342/09.11.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere sau 

amendamente. Doamna…. 

Doamna Cătălina Cășvean: Da, voiam doar să vă anunț că mă voi retrage. Mulțumesc frumos. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Intrați în online sau…. 

Doamna Cătălina Cășvean: Nu cred că mă pot conecta. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Am înțeles. 

Doamna Cătălina Cășvean: Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Bun, la punctul 16, dacă 

nu sunt puncte de vedere atunci mergem către vot. Domnul Caraian, cum votați punctul 16?  

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Drăgușin?... 

Domnul Drăgușin, ne auziți?...  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! Doamna Haliț?  

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim. Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Jurubiță? 

Domnul Jurubiță este prezent  în sală. 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru, pentru! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Drăgușin a revenit… 

pentru. Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Porumb a 

venit? Se pare că nu. Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Mai avem și două voturi 

în sală. Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Încă două voturi în sală, 

vă rog… încă un vot. Cine nu a votat?  Mulțumim. Unanimitate voturi pentru, din cei 25 de 

consilieri locali prezenți la vot. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI - 25 consilieri locali 

prezenți la momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la nr. 17: 

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea solicitării către Consiliul General al 

Municipiului București de a aproba modificarea Hotărârii nr. 51 din 29.03.2001 privind 

administrarea imobilului din Piața Amzei nr. 13, Sector 1 (proiect K2-349)  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici vă rog dacă sunt puncte de 

vedere sau amendamente… dacă nu ne îndreptăm spre vot. Domnul Caraian, cum votați?  

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Împotrivă. 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. Încă o dată pentru cei 

din online suntem la punctul numărul 17,  K2-349. 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: Doamna Haliț? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Iordan?  

Domnul Florea Iordan (vot online): Împotrivă. 
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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. Doamna Porumb?... 

Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (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. Încă două. Încă un vot în 

sală vă rog. Mulțumim, deci avem o abținere, 9 voturi împotrivă… și 15 voturi pentru. Proiectul a 

fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 9 VOTURI 

ÎMPOTRIVĂ  - din 25 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la punctul numărul 18:  

18. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 numărul 102/20,05.2021 privind aprobarea modelului cadru pentru 

închirierea locuințelor cu destinație socială având ca proprietar administrator Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (proiect K2-354/19.11.2021)  

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere sau 

amendamente. Bun, nu sunt atunci mergem la vot. Înțelegem că a reușit și doamna Porumb să intre 

în online. Deci la proiectul nr. 18 cum votați, domnule Caraian? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): 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. 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.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru punctul 18. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Iordan? 
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Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Oianu?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru. Și aș vrea să mă înscriu la cuvânt pentru 

punctul 19. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Am notat. Doamna 

Porumb? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (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. Avem unanimitate. Nu. 

Mai avem două voturi în sală. Eu și încă o persoană. Mulțumim, deci avem unanimitate voturi 

pentru. Din numărul total de consilieri locali prezenți proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE 25 VOTURI PENTRU – din 25 de 

consilieri locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la punctul numărul numărul 

18. Mă scuzați 19: 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 36/28.02.2013 privind tarifele pentru serviciile prestate în piețele 

agroalimentare aflate în administrarea directă a Sectorului 1 al Municipiului București și 

reducerea cu 50 % a tarifelor și chiriilor în Piața Agroalimentară Matache, pentru 

perioada 01.12.2021-31.03.2022 (K2-355/19.11.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere. 

Domnul Oianu s-a înscris în online și luăm după aceea din sală. Domnul Oianu!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă ne aude toată lumea ar fi 

fantastic. În primul rând aș vrea să, bineînțeles, să-l anunț pe domnul Cioloș și pe doamna Primar 

Clotilde Armand, după cum observăm noi în continuare PNL-ul cu toți consilierii funcționăm în cea 

mai mare parte a timpului în această paradigmă a coaliției care n-a existat tot anul, după cum știți și 

nu vreau să o întind. Numai vroiam să remarc, din nou, cum la toate proiectele care au sens, care 

sunt legale și care ajută cetățenii Sectorului 1 și duc mai departe ce vrem să facem la acest sector, 

noi, consilierii PNL, votăm pentru, cu USR, cu doamna Primar care bineînțeles se opune la toate 

proiectele noastre și nu ne implementează proiectele votate, dar noi în continuare credem în coaliție. 

Și se pare că suntem singurii. Dincolo de asta, acuma să comentăm un pic la acest proiect unde 
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avem aici un punct de vedere al primarului care a inițiat acest proiect. Înțeleg că vorbim de piețe 

care sunt insalubre, neechipate, fără încălzire. Oamenii care muncesc acolo și plătesc chirie trăiesc 

în fiecare zi într-o zonă total necivilizată. Cu toate acestea, acest proiect în motivație are și citesc 

acum din motivația de la cabinetul primarului, impact social, satisfacția clienților de a găsi mereu 

marfă proaspătă. Atenție! Vorbim de un loc insalubru, fără încălzire, umed, rece, frig, iarna nu se 

poate vinde marfă acolo în condiții optime, iar într-un mod paradoxal ni se povestește de satisfacția 

clienților? Suntem cu picioarele pe pământ sau suntem în nori? Întrebăm aici poate răspunde 

domnul Cioloș, că doamna Primar nu răspunde niciodată. Cum adică satisfacția clienților? Clienții 

nu pot fi satisfăcuți în niște piețe imposibil de a-ți vinde produse și a face comerț în ele. Insalubre. 

Acum peste toată chestia asta avem și noi câteva întrebări. Soluția pe care a găsit-o doamna Primar 

în a rezolva această problemă este reducerea chiriei? Și asta va duce la satisfacția clienților? E o 

ruptură de logică. Mie mi se pare, mi se pare o ruptură de logică în toată chestia asta și cineva nu se 

gândește la nimic. Doar scrie chestii pe hârtie. Incompetență, asta se numește incompetență. Piețele 

au nevoie de investiții, de rezolvarea sistemelor de încălzire, de un pachet serios de restaurare a 

condițiilor de vânzare  pentru cei care fac comerț cu legume și fructe în piețe, în așa fel încât să 

intrăm într-o zonă civilizată. Prin reducerea chiriei, sigur încasăm mai puțini bani la buget, nu ar fi 

asta o problem, doamna Primar are buget mare și necheltuiți, dar dincolo de asta nu ne ajută cu 

nimic, iar satisfacția clienților nu există, pentru că clienții vor merge în aceleași piețe insalubre, 

umede, reci, fără încălzire unde vor întâlni bineînțeles comercianți nervoși, stresați, care stau în niște 

condiții, condiții inumane. Mulțumesc. 

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: Rezum ce a spus ante vorbitorul meu colegul, Adrian Oianu. Tot 

anul am fost interesați de economiști de eficiență economică. Care este sensul și explicația reducerii 

cu 50% a acestor tarife? Mulțumesc. 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Deci este vorba și la PMB s-a ajuns la această soluție, este legată 

de activitățile specifice sărbătorilor. Știm că din cauza pandemiei numărul de clienți este mult mai 

mic și de aceea s-a lucrat și acum, și Primarul General s-a gândit și a redus tarifele la chirii pentru a 

se organiza târguri de Crăciun, de sărbători. Aceeași intenție a avut-o și Primăria Sectorului 1. Aș fi 

vrut să o întreb pe doamna sScretar dacă pot propune un amendament la acest proiect. Se poate? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Practica și cutuma ședințelor au 

permis și formularea de amendamente…de fond. 

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Ok, deci dacă se poate aș fi vrut să propun ca și piața Amzei să 

beneficieze de aceeași reducere, deci identic cu Piața Matache, pe aceeași perioadă. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Iată un formular, să facem 

referire la articolul 1, la punctul din anexă. Da, deci în esență eu am discutat cu colegii mei care au 

venit de la Administrația Piețelor, adică foști angajați ai Administrației Piețelor, încadrați în acest 

moment în aparatul de specialitate și am înțeles cel puțin că se mențin prețurile și chiriile și tarifele 

de la nivelul anului 2013, dar din cauza degradării, înțeleg, a unor spații din cadrul Pieței Matache în 
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prezent, în perioada iernii comercianții au solicitat reducerea cu 50% a acestei chirii, motiv pentru 

care s-a generat acest proiect de hotărâre. Dacă dumneavoastră apreciați și motivați de ce ar intra 

și… amendamentul, pentru că amendamentele trebuiesc motivate… 

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Ok. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Practica ședințelor de consiliu de 

la Sectorul 1…  

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Aici aș vrea și eu să întreb dacă nu vă supărați când se 

poate ceva. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim,domnul Oianu, vă punem 

la rând. Domnul Șerban mai aveați altceva? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Nu, mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Aveam și eu o 

întrebare… domnul Păiuși sau cine ne poate răspunde. Să înțelegem propriu-zis, bun, la Matache și 

la Amzei se propune scăderea cu 50% a chiriei, la celelalte ce erau în acea anexă a proiectului 

înseamnă că vor scădea chiriile și la celelalte sau nu? Deci, doamna Secretar ne spuneți că… 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Sunt în cealaltă anexă… înțeleg 

că în acea hotărâre din 2013 s-a strecurat o greșeală, în sensul că anumite tarife au fost calculate din 

greșeală pe zi și ele sunt de fapt corespunzătoare pe metrul pătrat și s-au aplicat pe metrul pătrat   

de-a lungul anilor doar în baza unei note, a unei decizii a directorului Administrației Piețelor. 

Colegii care au lucrat în cadrul Administrației Piețelor au zis că au promovat această modificare 

pentru a rămâne lucrurile foarte clare, că erau ușor neclare, am înțeles, din anul 2013... Cu 

propunerea la solicitarea comercianților din Matache de reducere pe perioada iernii cu 50% a 

chiriilor din cauza condițiilor insalubre. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Mulțumim. Domnul 

Podaru! 

Domnul Dan-Niculae Podaru: În primul rând din câte am fost informat, Piața Amzei nu are 

autorizație de funcționare. Asta e unu și, bun… și punctul numărul 2: În Sectorul 1 mai există și alte 

piețe, acolo majorăm? Aici scădem prețurile și acolo le majorăm? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, rămân la fel, rămân 

nemodificate din 2013. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Acolo nu mai e Crăciun? Că nu înțeleg, adică care e sensul și logica 

modului discriminatoriu de a privi piețele din Sectorul 1? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: La asta vă poate spune doar, vă 

poate răspunde doar inițiatorul. Eu știu discuția în ceea ce privește reducerea de… propunerea de 

reducere pentru Piața Matache, în ceea ce privește alte piețe nu am cum să vă ofer eu informații. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun. Doamna Popa! 
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Doamna Daniela Popa: Da, salut inițiativa domnului consilier Remus Șerban să facă acest 

amendament, dar are dreptate domnul consilier PNL Podaru că acea piață nu are autorizație de 

funcționare și  ca să vă citez din proiectul de hotărâre, da, deci se micșorează tarifele cu 50% pentru 

Matache și face acum amendament domnul Remus Șerban pentru Amzei, dar care nu are autorizație 

de funcționare, iar pentru celelalte crește tariful de administrare de la 10,58 la 19,04 lei pe zi. Da, 

asta citez din hotărârea de consiliu. Deci pentru celelalte le creștem, chiar și la producătorii agricoli 

care își prezintă marfa afară, nu în incinta pieței. Grupul PSD nu va vota acest proiect. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dar totuși din partea inițiatorului 

avem și noi pe cineva care să ne răspundă la această întrebare? Doamna Popa  ne-a dat niște date 

aici. Cresc sau nu prețurile pentru piețele din Sectorul 1? Știu, doamna Secretar ne explica că au fost 

niște probleme între pe zi, pe metru pătrat, deja ne încurcăm. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da, exact, nu… rămân. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci pe zi, pe metru pătrat sau cum? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu. În hotărârea din 2013 în mod 

eronat au afirmat colegii care au lucrat în cadrul Administrației Piețelor, faptul că tariful era calculat 

în lei pe metru pătrat pe zi, ceea ce ducea la niște sume exorbitante După intrarea în vigoare a 

acestui HCL, în 2013, în baza unei decizii doar a directorului Administrației Piețelor, s-a calculat în 

lei pe zi și acum se pune în legalitate această situație și calculul este în lei pe zi și tariful a rămas 

identic…  Dar nu este. Nu este același tarif. Nu ar fi... Nu a fost mai mare în 2013 dacă este în lei pe 

metru pătrat pe zi față de lei pe zi? Unde e creșterea? Mai avem și hotărârea care se modifică, vă 

putem da să vedeți prin comparație modificările. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să îl auzim și pe domnul 

Oianu, după aceea domnul Gheorghe, după aceea doamna Popa. Domnul Oianu, vă rog! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Da. Deci. În primul rând așa este Piața Amzei, oricum 

sunt doar doi comercianți și locuiesc, adică au zona comercială în cea mai nouă piață din Sectorul 1. 

Adică nu cred că au probleme cu condiții insalubre acolo. O dată știu foarte bine locul. E piața nouă, 

renovată. Nu cred că au aceeași situație pe care o au cei din Matache. La fel. Din câte înțeleg de la 

doamna Secretar tarifele la celelalte piețe nu s-a schimbat. Sunt aceleași tarife, iar doar la Matache 

și acum bineînțeles prin acest amendament și la Amzei, care mi se pare absurd, mai ales că nu au 

nicio autorizație de funcționare, scad. Asta este o discriminare. Nu se poate așa ceva. Vă dați seama 

că în Sectorul 1 dacă ne ducem acum, nu este doar Piața Matache într-o stare deplorabilă în care nu 

s-a făcut nimic, iar anul ăsta bineînțeles a fost neglijat în totalitate subiectul întreținerii, modernizării 

Piețelor din Sectorul 1, mai ales că s-a și desființat asta… direcția. În sfârșit, deci din start e o 

discriminare să scădem prețurile la o piață, iar peste tot să lăsăm același preț, ca și cum ceilalți au 

căldură, condiții, nu bate vântul, nu e frig, nu-i murdar pe jos, nu-s tarabele vechi de 25 de ani sau 

de câți ani or fi, nu au aceeași problemă cu căldura. Nu, peste tot este superb și a întâia și arată ca la 

Pad, nu, ca în Germania, iar în Piața Matache e singura care arată așa. Hai să fim serioși! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Gheorghe! 
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Dar eu am o întrebare. Din bugetul de investiții,   ce  investiții  

s-au făcut în piețe? Au trecut 14 luni de când s-a predat acest mandat și eu personal nu văd nicio 

schimbare în piețe. Deci avem piețe istorice în Sectorul 1, cum ar fi Piața Matache. Avem piața din 

Amzei care încă nu are autorizație de funcționare. Avem Piața Băneasa care arată la fel de zeci de 

ani. Nu se poate ca după 14 luni să nu avem măcar un proiect aprobat și începută construcția sau 

modernizarea unei piețe. Deci, într-adevăr cred că sunt probleme de salubritate, sunt probleme de 

condiții pentru cei care muncesc în acele piețe și și pentru cetățenii care merg să cumpere produse 

din acele piețe. Deci nu se mai poate așa. Obligatoriu trebuie să înceapă investiții. Obligatoriu 

piețele trebuie să devină un loc plăcut, în care oamenii să poată să meargă să cumpere. De 

asemenea, cred că ar trebui diferențiat mai puternic producătorul local, producătorul direct, față de 

comercianții care cumpără dintr-o parte și vând în piețe. Deci toate aceste aspecte ar trebui mult mai 

bine definite și nu mi se pare că soluția la lipsa de investiții este să micșorăm cu 50% tarifele. Mi-aș 

fi dorit ca astăzi să votăm un proiect despre demararea unei investiții în prima piață sau despre 

crearea unui proiect pilot prin care să fie un model pentru celelalte piețe din Sectorul 1. Nu înțeleg, 

14 luni au trecut, nu facem nimic, nimic. Deci îmi este rușine că stăm aici și discutăm despre o 

reducere de 50%, în loc să vorbim despre o investiție. 10 la sută s-a investit din bugetul alocat de 

investiții pe anul acesta. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Nici 10… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Ce să mai discutăm? Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: 4,75 parcă era procentul de execuție. Așa este, domnule consilier, dar eu 

nu pot să nu remarc în numele grupului PSD, că totuși se micșorează tarifele cu 50% pentru niște 

piețe, Matache și Amzei care sunt în zona centrală și în zonele bogate și le creștem pe cele din 

zonele mai puțin bogate, ca să zic așa, de la periferie. Nu e… această inechitate noi nu o putem vota. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Ozata! 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Și eu sunt de părere că piețele trebuie renovate și ridicat standardul 

clar din piețe, dar nu printr-o investiție minimă cu o schimbare de tarabă sau o vopsire. Trebuie 

proiecte mari domnul Dinu, care necesită timp. Dar în 14 luni… știu și vă asigur că se fac demersuri 

în acest sens și personal voi veni și vă voi prezenta un proiect când va fi momentul. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, dragi colegi. Da, pentru 

mine în continuare rămâne o dilemă. Faptul că inițiatorul nu îmi dă niște clarificări despre prețuri. 

Datele din proiect diferă între 2013 și astăzi, deci eu nu știu dacă prețurile vor rămâne la fel pentru 

piețe. Și din punctul meu de vedere, într-o perioadă de pandemie, nu e normal să le creștem prețurile 

piețelor. Pentru că asta reiese din ce am citit în cele două anexe. Diferențele sunt acolo. Aș fi vrut să 

fie, nu știu, un director de la piețe care a făcut acest document, habar n-am. Domnul Păiuși, vă rog! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Domnul Președinte, dar doamna 

Secretar v-a explicat foarte clar ce se întâmplă, prețurile scad. Adică de la un calcul per metru pătrat 
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se ajunge la un calcul pe zi. Și ăsta este motivul pentru care s-a dus… se face această ajustare de 

tarife. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dar prețurile… dar v-ați uitat în 

anexe?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Păi în anexe asta.. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu e același preț, sunt prețuri 

diferite. Pe lei, deci lei pe metru pătrat pe zi. Sunt prețuri diferite, de asta și întreb. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Păi în final prețurile scad. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Nu, doamna Secretar a scris 

proiectul, adică nu m-aș aștepta eu să vină doamna Secretar să îmi spună mie cu certitudine ceva. 

Dânsa încearcă să ne ajute aici, dar eu m-aș aștepta ca directorul de la piețe sau.. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Din anexe, din anexe asta reiese. Nu 

înțeleg ce, mă rog, dar cum considerați dumneavoastră. Dacă trec de la metru pătrat calcul pe metru 

pătrat la calcul pe zi, e clar că este o diferență de tarif mai mică. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Dar sunt alte numere de la metru pătrat… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Prețul este în ambele locuri. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): …la pe zi diferă numărul. Undeva este 10, undeva este 19, 

în sensul ăsta, asta spunea doamna Secretar. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Trebuie să vă spun că cred, că 

cel puțin la acest proiect, ar fi fost utilă prezența colegilor mei, care mie mi-au explicat și mi-au 

arătat pentru Piața Matache cererile comercianților din piețe, de solicitare de reducere a chiriilor din 

cauza faptului că acoperișul este spart și curge apa pe tarabe. Practic nu știu, probabil că 

dumneavoastră sunteți conștienți că vor rămâne plătind aceleași chirii, că nu se vor micșora, în 

condițiile insalubre în perioada iernii și asta mi-a explicat colega mea, dar într-adevăr cred că era 

utilă prezența, pentru mai multe detalii. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Poate se poate repara acoperișul cel puțin, dacă nu se 

poate face mai mult pentru Piața Matache acum și poate că se vine cu un proiect data viitoare sau în 

următoarea ședință care probabil este săptămâna viitoare sau peste trei zile și reducem tarifele la 

toate piețele sau ceva de genul ăsta. Adică să încercăm să nu facem nicio discriminare și mai mult 

de alta se poate repara un acoperiș. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da, nu vă pot da mai multe 

detalii. Îmi pare rău. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Bârgău! 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Stimați colegi vorbim cu toții de vreo jumătate de oră de piețe, 

în special de Piața Matache, dar nu cred că ați văzut amendamentul primit cu toții pe mail, prin care 
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la partea de buget se solicită o sumă de bani exact pentru acest lucru, pentru elaborarea unei 

expertize și a unui studiu de fezabilitate pentru Piața Matache. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. 14 luni mai târziu. 

Doamna Popa! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Târziu domnilor, târziu, târziu. 

Doamna Daniela Popa: Lucrați la piețe? Încă o dată vă întreb, lucrați la piețe? În fine nu vreau să 

îmi răspundeți. Este foarte clar în această hotărâre că la celelalte piețe cresc tarifele, că scrie clar, la 

poziția, cum e doamna Secretar? Conform Anexei 5-7, 1-2 se modifică conform că nu am în față, 

dar scrie foarte clar că se măresc și e lei pe metru pătrat. Ce naiba, nu mai știm să mai citim un 

proiect de hotărâre. E incredibil! Ne mai și manipulați acum, că stați, că se scad de fapt nu se… ce 

naiba! E ca în bancul ăla cu Radio Erevan… nu i s-a dat, i s-a luat bicicleta din fața blocului. 

Incredibil! Suntem… Nu știu…. 

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

Domnul Alev-Burhan Ozata: Bun. Dar de ce e priviți cu atâta… o problemă dacă e diferență de 

tarif? Adică, hai s-o luăm logic. Dacă într-o zonă costă 2 lei și piața este plină de clienți, într-o zonă 

în care piața este goală și nu avem clienți, la tarabe mă refer, închiriem tot cu  doi lei? Ca să nu vină 

nimeni? Doi lei este ca și putere de exemplu, nu știu prețul. 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  Domnul consilier Oianu, o să vedeți 

la rectificarea bugetară, venim cu un amendament care face strict referire la modernizare și 

refuncționalizare, realizare construcție nouă, Piața Matache. O să îi dau citire acestui amendament și 

poate veți fi de acord cu el. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Mulțumesc, domnul Viceprimar, mulțumesc. Mi se pare 

foarte tîrziu, în luna decembrie să veniți cu așa ceva. Lucrurile astea trebuiau făcute de  anul ăsta, de 

la început trebuia să avem grijă de lucrurile acestea. Sigur că dacă pe ultima sută de metri ne gândim 

la așa ceva, când oamenii ăia strigă și spun că le cade acoperișul. Mă scuzați, asta nu este ceva care 

să ne încânte. Nici pe departe, nici pe departe, domnule de școală de palier. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Domnul consilier, dacă nu facem nu e 

bine, dacă facem,  de ce facem? Că e prea târziu, haideți să ne hotărâm… 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): E sub, e sub nivelul dumneavoastră acest răspuns, 

domnule Păiuși! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Îmi cer scuze,  vreau să intervin 

în legătură cu acuzația de manipulare și că nu știm să citim proiecte de hotărâri. Citesc punctul 1 al 

articolului I: Tariful de la poziția 5 se modifică conform pozițiilor 1 și 2 din Anexă. Tariful de la 

poziția 5, în hotărârea din 2013 este de 13,92 lei pe metru pe zi la alimentare. Propunerea din 

proiectul acesta este de 3,34 lei metru pătrat pe zi. Unde este manipularea? Și imposibilitatea de 

citire a unui proiect de hotărâre, îmi cer scuze? 
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Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Păi eu nu știu, acuma mă scuzați că intervin. Eu nu înțeleg 

cât costă, la sfârșitul zilei, chiria pe o lună, cu tariful făcut pe zi și, bineînțeles, în comparație cu 

tariful făcut pe metru pătrat. Pentru că așa numere, sigur că da, înțelegem asta, dar la cât ajunge un 

spațiu comercial, să zicem de 10 metri pătrați, cu tariful acela pe zi și la cât ajunge cu tariful pe 

metru pătrat. Ne trebuia un raport precis, în care să vedem o diferență clară, cuantificat normal, să 

putem să facem o comparație ca să ne dăm seama dacă au crescut sau dacă au scăzut sau dacă au 

rămas la fel. Plus, ne trebuia un raport legat, în momentul în care acești oameni din Amzei au venit 

și s-au plâns. Ne trebuia un raport legat de toate piețele din Sectorul 1, că probabil mai sunt și alte 

piețe în situația asta, să vedem un pic ce se poate face. Nu putem aborda această problemă atât de 

superficial și atât de ușor și atât de pe genunchi. Este rușinos. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Tudose! 

Domnul Tudose, dacă îmi permiteți… Încă o dată, dragi colegi, nu am ajunge în aceste situații dacă 

aceste proiecte ar fi discutate din timp și dacă, așa cum am cerut de o mie de ori, directorii 

direcțiilor care propun aceste proiecte sunt aici în sală și ne explică. Da, sunt diferențe de cifre. Ok, 

suntem cu toții obosiți, dacă vreți ne punem într-un colț și stăm cu toții și calculăm totul pe metru 

pătrat. Dar nu era normal să ajungem aici. Acest proiect putea să treacă foarte ușor dacă aveam un 

director care își asuma lucrurile astea și ne spunea clar ce se întâmplă și ne răspundea întrebărilor. 

Cum ar trebui să fie. Vă rog, domnule Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Dragi colegi, voi chiar nu vedeți că este o bătaie de joc a 

primăriței Armand față de noi toți? Voi chiar nu observati că suntem la ora șapte și jumătate, se pun 

ședințe începând cu ora 15, când lumea se pregătește să plece acasă, doamna începe să pună ședințe 

ca să ajungem la ora 12 noaptea. Într-adevăr ceea ce a spus domnul președinte este perfect normal. 

Directorii sunt acasă pentru că au terminat programul, funcționarii sunt acasă că au terminat 

programul, doar prostii de consiglieri stau aici și se chinuie să facă ceva. Apropos de ceea ce a spus 

domnul Păiuși, când facem ceva nu vrem. Ba da, domnul Păiuși! Ce ar fi să începem să pună 

ședintele la ora 9 dimineața, la ora 11, la ora 12, așa cum s-au pus în toate administrațiile de până 

acum, nu bătaia asta de joc. 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: O să fac propunerea către doamna 

Primar ca următoarea ședință să fie începând cu ora 9. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun! Dacă nu mai sunt 

amendamente sau puncte de vedere, vă rog să mergem către vot, la acest proiect. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Amendamentul... dacă se poate să 

citească amendamentul...  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Președinte de ședință: Da, domnul Șerban, dar îl spusese 

deja. Adică, dragi colegi, nu votăm proiect, votăm amendamentul mai întâi. Deci ce aveți pe ecran 

este amendamentul. În care domnul Șerban propune și la Piața Amzei să scadă cu 50% tarifele, la 

fel ca la Piața Matache. Puteți să dați citire. Domnul Șerban, vă rog. Să apăsați și pe buton. 

Mulțumim. Vă rog!  
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Domnul Remus-Cătălin Șerban: Deci: 

Amendament: Se aprobă reducerea cu 50% din valoarea contractelor de închiriere a spațiului, a 

suprafețelor de teren și a convențiilor contractuale privind închirierea tarabelor din Piața Amzei, 

aflată în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în perioada 01.12.2021 - 31.03.2022. Se 

completează și art. 2 și 3 cu Piața Amzei, pe lângă Piața Matache. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Președinte de ședință: Mulțumim. Din online pentru 

amendament? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Eu aș vrea să mai pun o singură mică întrebare la acest 

amendament. Mă scuzați, înainte să votăm. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Suntem în procedură de vot, domnul 

Oianu! Pe acest amendament. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Bun atunci! Rămâne așa. Da! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Tudose, vă rog, haideți să 

votăm amendamentul. După ce îl votăm, continuăm discuția. Deci, domnul Caraian, cum votați 

amendamentul? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Mă abțin! 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. 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. Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Abținere! Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Împotrivă!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Porumb? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Vicol?  

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Deci avem 12 voturi 

pentru... 8 abțineri... și 6 voturi împotrivă. Proiectul nu a fost adoptat. Mă scuzați, amendamentul nu 

a fost adoptat.  

AMENDAMENTUL FORMULTAT DE DOMNUL REMUS-CĂTĂLIN ȘERBAN LA 

PROIECTUL K2-355 A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI 

ÎMPOTRIVĂ – din 26 de consiglieri locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aveam niște drepturi la replică, 

înainte de a intra la vot pe proiect. Domnul Tudose? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnul Șerban, am votat împotrivă pentru că ar trebui să aveți 

la cunoștință, au existat în mandatul trecut foarte mulți colegi de-ai dumneavoastră care s-au agitat 

enorm de mult cu Piața Amzei. Nici în acest moment Piața Amzei nu este recepționată. Nefiind 

recepționată și aflându-se într-o stare de degradare, de la momentul la care ea a fost terminată până 

în prezent și orice reconversie, orice investiție, orice reparație care s-a dorit a fi făcută acolo, cum a 

fost proiectul prin care se făceau anumite remedieri, atacat de colegul dumneavoastră de la imagine, 

domnul Stoica, proiectul de organizare a unei expoziții de sculptură acolo, duce acest demers în 

derizoriu. Dacă nu aveți capacitatea să cunoașteți exact care este situația exactă a fiecărei piețe și să 

veniți în fața Consiliului bine pregătiți, am rugămintea, mai bine nu o faceți. Vă mulțumesc! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Dacă îmi permiteți și mie un mic comentariu!?! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Oianu, haideți să... mai 

avem... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Mă bucur că colegul nostru, domnul Tudose, a fost de 

acord cu mine... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: ... mai avem câteva persoane… 

domnul Oianu, mă scuzați!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): ... Exact, face aceeași cerere. Am vrea un proiect coerent, 

legat de toate piețele. Informația bine pusă la punct, în așa fel încât să arătăm și noi că facem o 

muncă profesionistă aici  nu ne jucăm. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Regalia, vă 

rog? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Am și eu o întrebare. Cum stabilim un preț pentru un 

imobil? Că așa-i spunem, da? Care nu are nicio autorizație. Cum funcționează ăla? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Amendamentul oricum 

nu a trecut, dar aveți dreptate. Așa este! 
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Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Nu! Eu vorbesc în principiu! De ce? Pentru că SANEPID-ul 

ioc, recepția ioc, ISU, cum zic eu, PSI, ioc. Și atunci cine vine să vândă acolo? Eventual la tarabă 

sus!? Eu întreb, pentru că același lucru se întâmplă într-o școală. Noi ne lovim de faptul că nu 

băgăm copii într-o școală fără avize, fără autorizații, tot așa într-o piață în care nu am făcut nimic, 

înseamnă că piața aia nu există.  

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Un spațiu, acolo facem patinoar. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnule Păiuși, drept la 

replica! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu e drept la replică.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: …sau răspuns la întrebare…  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doar o completare.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Așa e.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Piața Amzei, vorbim de platoul Pieței 

Amzei, știți că noi administrăm platoul... platoul pieței Amzei, platoul. Acolo sunt comercianți 

cărora am prefera, dacă se poate cu acordul dumneavoastră, să le facem reducerea respectivă. Iar 

aici, iar repet ceea ce v-a spus și doamna Secretar de atâtea ori, la Piața Matache este o cerere a 

comercianților și noi dăm curs acestei cereri. Acuma... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Nu! Eu vorbeam numai de Amzei... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: La Amzei vorbim ... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: ... pentru că nu știu cum să... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna consilier, platoul… platoul! 

Nu vorbim de piață! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Piața... Păi eu am crezut… 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Domnul Păiuși vorbește de zona din jurul clădirii 

administrative.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Aia nu-i piață! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: ...sunt comercianți… 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): …în care acuma sunt food-track de astea noi, modern, cu 

business-uri cool.. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia:  …ăla-i spațiu domeniu public! 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): …pentru tinerii cool și care nu sunt deloc comercianți din 

piață. 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna… doamna…  este cunoscută 

drept platoul pieței Amzei. Sunt comercianți care își desfășoară activitatea acolo. Venim în ajutorul 

dânșilor. Acuma… 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Nu, eu am crezut că vorbesc de piața, piață! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Hotărârea vă aparține! Mai mult de 

atât nu am ce…   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun! Dragi colegi, amendamentul a 

fost votat. Nu a trecut. Nici eu nu știu dacă alți colegi consilieri au înțeles că este vorba despre 

platou. Eu am înțeles că e vorba despre piață și clar, nu… nu puteam să votez dacă este vorba despre 

piață. Dacă este vorba despre platou… Nu știu, poate doriți să depuneți un amendament. Încă un 

amendament la vot! Domnul Ozata? 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Da, voiam… eram curios pe administrarea trecută câte investiții s-au 

făcut în piețe. Din câte cunosc, dacă greșesc să mă contraziceți, piața acesta a fost făcută de domnul 

Chiliman. Piața Amzei de care vorbim, investiția a fost făcută pe timpul dânsului. Pe timpul 

domnului Tudorache nu s-a luat 4 ani recepția, nu s-a făcut nimic, s-a stat, s-a așteptat. Și acuma 

domnul Tudose e primul care zice: Ce faceți domnilor? Adică, nu știu, eu văd că se încearcă să se 

facă ceva și tot nu vrem. Care este problema dacă în fața Pieței Amzei care nu este recepționată, nu 

are un subteran care poate fi recepționat, nu poate să ia ISU, PSI, cum zice doamna Regalia și 

punem niște tarabe în față pentru Crăciun sau pentru perioadă de trei luni, care e problema, de fapt? 

De ce suntem împotriva acestui lucru? Putem să lăsăm puțin politica, să facem puțină administrație? 

Un pic, puțin pentru cetățenii ăștia? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Tudose, drept la 

replică! După aceea doamna Regalia, drept la replică! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Țin să-i precizez colegului meu, domnul Alev, că nici o piață 

din Sectorul 1 nu deține în acest moment autorizație ISU. Există și răspunsul oficial de la ISU pe 

care, dacă se dorește, îl pun la dispoziție. Nu este niciun fel de problem. Iar pentru o incompetență 

timp de un an de zile, pentru că vorbim deja de un an și o lună de când este acest mandat, să dăm 

mereu vina pe mandatul Tudorache, pe mandatul Chiliman. Mandatul Chiliman a făcut Piața Amzei, 

bună, rea, așa cum este acum. Ne-am chinuit încă de la începutul mandatului să punem Piața Amzei  

pe picioare, în 2016. Colegii de la USR în acel moment au avut 7000 de obiecții și 7000 de 

respingeri, au votat timp de 4 ani de zile toate proiectele împotrivă. Iar acum vin și se miră ca niște 

îngerași că de ce nu  s-a întâmplat nimic. De asta nu s-a întâmplat nimic, stimați domni! Pentru ca 

noi nu am făcut administrație, ci am făcut război politic. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Regalia! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Domnule Ozata, eu m-am referit strict la noțiunea de piață. 

Noi, când vorbim de piață, eu sunt copil care a crescut în Piața Amzei, în zona respectivă... Eu m-

am referit strict la spațiul pieței, noi vorbim acum de partea de platou care este proprietatea 

domeniului public, ADP-ului și eu nu am nicio treabă cu zona aceea. Eu vorbesc de piață, când 
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coborâm scările ălea, acolo jos este piața, eu știu că așa se numea. Deci, mă iertați, eu la ea mă 

refeream și   de  aia   v-am spus acolo nu putem! Cel puțin așa, dacă am greșit, îmi cer scuze! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Ozata, drept la 

replică. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Mulțtumesc! 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Doamna Regalia nu trebuie să vă cereți scuze. Piața Amzei este și o 

stradă din câte știu eu, acolo în Piața Amzei… toată zona dacă ați copilărit, dar cred că știți mai bine 

decât mine! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Da! Și Biserica Amzei! Vă spun… 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Corect.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Dar eu mă refeream strict la noțiunea de piață că am vorbit 

de Piața Matache. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Știu, doamnă, suntem în 2021… există și piețe volante și piețe în aer 

liber, nu trebuie să fie o clădire. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia:  Nu a vorbit nimeni de termenul "volant", să vorbim exact!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dragi colegi... 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Iar legat de ce a spus domnul Tudose… domnul Tudose, dacă în 

opinia dumneavoastră USR-ul a dus un război politic cu dumneavoastră mandatul trecut și n-ați 

putut să faceți nimic, dumneavoastră ce faceți acum? Știți proverbul ăla românesc cu răzbunarea!? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Popa! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Vorbim de platou… 

Doamna Daniela Popa: Răspund eu. Nu, nu e vorba de nici o răzbunare. Noi cu toții ne dorim să se 

facă ceva și chiar ne am luptat să... Am scris chiar împreună cu câțiva consilieri USR un proiect 

pentru piața Amzei. Nu s-a reușit pentru că nu… Nu știu, poate chiar și domnul Păiuși cred că știe 

aici mai bine. Nu nu s-a făcut licitația, studiul de fezabilitate. Da, asta e așa... Asta e legea 

achizițiilor publice. Noi am hotărât să o dăm în concesiune ca să putem să… cum se spune… 

amortizăm investiția, pentru că a fost o investiție foarte mare acolo, 11 milioane de euro. Sper că nu 

greșesc suma, aproape 12 milioane de euro. Nu s-a pus niciodată în funcțiune și din contră, da, chiar 

au fost proiecte, am scris proiect pentru piața Amzei, dar nu s-a realizat această licitație să se 

concesioneze piața, pentru că așa a hotărât Consiliul Local în mandatul trecut să se concesioneze ca 

să putem să amortizăm investiția făcută. Dar vă aștept, domnul Ozata, că văd că sunteți zmeu. 

Aștept să văd ce faceți dumneavoastră. Eu aveam așa o întrebare pentru funcționarii publici, pentru 

cei care stau acum alături de noi. Doamnelor, domnilor, sunteți plătiți pentru orele acestea 

suplimentare sau măcar vi se dau niște ore… zile libere? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Secretar, dacă doriți să 

răspundeți… 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Noi facem cereri pentru orele… dar 

nu  reușim să ne efectuăm nici concediul.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Doamna Secretar spune 

că fac cereri pentru zile libere, dar….  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Nu, ni se acordă zile libere, doar că 

din cauza personalului insuficient nu prea apucăm să ne efectuăm nici zilele de concediu, dar ca și 

pontaje, sigur. 

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

După aceea domnul Păiuși! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, aș vrea să vă rog să închidem odată această discuție. Deci 

dacă nu știți vă voi spune. Este o mare diferență între ședința de consiliu local și o ședință de lucru. 

Acesta nu e o ședință de consiliu local, ci este mai mult o dezbatere, o dezbatere care ar trebui să fie 

organizată înainte de o ședință în care trebuie să votăm. Deci, pentru a mia oară, cer insistent 

primarului și domnului Păiuși, care este reprezentantul doamnei Primar să organizeze ședințe de 

lucru, la care să fie invitați toți consilierii locali și funcționarii publici care lucrează la proiectele 

supuse votului în ședințele de consiliu local. Haideți puțin să ne organizăm! Nu se poate să stăm la 

niște ședințe 10 ore. Deci mai avem de discutat bugetul. Dumneavoastră vă dați seama stăm de 5 ore 

aici și urmează elefantul din cameră. Cine mai are energie să discute despre buget acum? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Eu! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Sau poate asta e ideea!?! Să să ne obosim într-un asemenea hal 

încât să nu mai conteze ce votăm. Deci, vă rog frumos, doamna primar Armand, domnul Păiuși care 

este reprezentantul dumneaei.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Și domnul Cioloș! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Nu știu dacă domnul Cioloș mai are vreun cuvânt de spus în fața 

doamnei Armand. Vă rog frumos, să organizăm aceste ședințe de lucru și haideți trecem la vot. 

Deci, vorba lungă sărăcia omului! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Așa este, domnule 

Gheorghe! Domnul Păiuși! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: O confirmare scurtă, tehnică. Avem 

pentru Piața Mureș autorizație ISU, doar pentru Piața 1 Mai și Matache avem autorizații și 

procedură începută. Pentru celelalte piețe avem negație de la ISU. Ce înseamnă negație? Adică sunt 

piețe cu suprafețe de până la 600 de metri pătrați, piețe acoperite. Deci e nevoie de autorizație doar 

pentru piețele acoperite care au o suprafață mai mare de 600 de metri pătrați. Asta e doar ca 

informare și confirm că am făcut tot posibilul și în mandatul 2016 și am aprobat legat de… ce să vă 

spun? A fost un efort comun, din păcate nu a fost finalizat legat de piețe. Mă refer la Piața Amzei, 

strict la Piața Amzei. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Haideți vă rog, să 

mergem la vot pe proiect! Domnul Caraian, cum votați proiectul? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Împotrivă. Mulțumesc. 

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, 

cum votați proiectul? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Halaț, cum 

votati proiectul?  

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Haliț, cum 

votați? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Abținere! Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Abținere! Nu, mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Porumb? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (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. Avem 11 voturi pentru... 

cu 10 voturi împotrivă… 9 voturi împotrivă, mă scuzați. Deci 9 voturi împotrivă și doar cu 6 

abțineri, proiectul nu a fost adoptat. 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-355/19.11.2021 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI 

PENTRU, 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 6 ABȚINERI – din 26 de consilieri locali prezenți în 

momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Încă o dată aș vrea să reiterez opinia 

grupului PNL. Momentul în care vine și directorul direcției care a făcut acest proiect și ne explică 
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foarte clar că prețurile nu se modifică, pentru că nu vrem să creștem prețurile pentru piețarii din 

Sectorul 1, noi n-avem nicio problemă să îl repuneți cât mai repede pe ordinea de zi. Domnul 

Ozata? 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Se poate, vă rog, o pauză de trei minute înainte să intrăm pe ordinea 

suplimentară? Să-mi dezmorțesc și eu picioarele. Supunem la vot? Consilierul PMP cere o pauză de 

3 minute, că grupul nu mai e prezent. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci să înțeleg că domnul Bârgău a 

plecat și nu este online. Am înțeles! Bun, deci am terminat ordinea de zi. Am citit și punctul 

Diverse. Putem să votăm suplimentarea ordinii de zi. V-aș ruga să votăm suplimentarea și după 

aceea o să supun la vot și rugămintea domnului Ozata. Deci haideți, suplimentarea ordinii de zi o 

supunem la vot. Domnul Caraian?... Domnul Caraian ne auziți?.. Domnul Drăgușin?  

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru! Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Caraian, pentru.  

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru! Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. 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: Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Mă scuzați, vă rog, dar nu știu ce votăm că... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Suplimentarea ordinii de zi. 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (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. Doamna Porumb? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Sorete-Arbore?  

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Și domnul Bârgău 

presupun că nu a intrat on line. Mai avem două voturi în sală… un vot în sală… da, îi scoateți 

cartela domnului Bârgău dacă a plecat și nu mai revine. Când revine putem să o reintroducem. Să ne 

confirme de colegii de la tehnic, vă rog!... Domnul Florea, aveți microfonul pornit! Mai este un 

consilier care nu a votat sau este cartela domnului Bârgău?  

Personal tehnic: Este cartela domnului Bârgău! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos. Deci avem 

unanimitate voturi pentru suplimentarea ordinii de zi.  

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – 

din 25 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O să supun pentru cei din sală 

propunerea domnului Ozata la vot. Dacă doriți să luăm o pauză de 5 minute. Cine este pentru? Cine 

este pentru o pauză de 5 minute? Vă rog, în sală o să întreb. În online nu o să întreb!   

Discuții fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Este o pauză de ... Ok, bun, cine se 

abține? Cine este împotrivă? Păi observ că suntem în 7 la 7. Nu! Haideți, dragi colegi! Vă rog, 

haideți să luăm o pauză de 5 minute! 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Eu sunt împotrivă. Mulțumesc.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ne întidem picioarele un pic și 

revenim.  Domnul Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Ce aveți cu mine? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Noi din online nu votăm. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): …nu votăm.  

Domnul Alberto-Iosif Caraian: … dar, nu! Era 7 la 7  și am zis să echilibrăm… 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): El așa e obișnuit… 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): ... să echilibrăm... 

- Pauză - 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Îl așteptăm și pe domnul Podaru 

înapoi în sală... Bun! Haideți să continuăm! Atacăm elefantul din cameră. Primul proiect pe ordinea 

de zi suplimentară: 

S1. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului  general centralizat al 

subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2021 

(K2-363/24.11.2021) 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă sunt amendamente... Am văzut 

că sunt. Dacă sunt luări de poziție, de asemenea, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Domnul Podaru! 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da! Am primit și trebuie să informăm și acest lucru are legătură cu 

bugetul… din partea Poliției Locale un document cu nr. 38864 din 19.11.2021. A ajuns  la mine 

într-o manieră anonimă, pe e-mail, prin care Primarul și reprezentanții Primăriei sunt anunțați că se 

desfășoară o acțiune de executare împotriva Poliției Locale, care are datorii față de un cabinet de 

avocatură. Și că s-a pus sechestru, care este notat în Cartea funciară... este pe clădirea Poliției 

Locale, pentru o datorie și un proces câștigat de acest cabinet de avocatură. Este încă un element... 

vorbim pe argumente, pe legalitate. Ăsta este unul dintre motivele pentru care grupul PNL a insistat 

cu eleganță, prietenie, colegialitate și înțelegere pe ideea respectării legalității și trecerea tuturor 

datoriilor și tuturor facturilor restante în buget. Și voi mai citi doar normele metodologice din 24.02. 

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și ilegale. Este o metodologie care a 

fost aprobată și se referă la Ordinul 1792 din 24.12.2002. Am discutat cu experți  și cu specialiști... 

Și în scopul garantării, unul dintre paragrafe prevede: În scopul garantării acestei reguli 

angajamentele legale, respectiv toate actele prin care statul sau unitățile administrative-teritoriale 

contractează o datorie față de terții creditori sunt precedate de angajamente bugetare, respectiv de 

rezervarea creditelor necesare plății angajamentelor legale. Prin toate elementele legale prezentate 

prin aceste norme metodologice, toate instituțiile, primăriile, toate instituțiile de stat sunt obligate ca 

la sfârșitul anului să treacă toate cheltuielile sau toate plățile restante, toate facturile în buget și să 

organizeze acest buget într-o manieră legală. Așa cum am spus și anterior, din bugetul Primăriei, în 

acest moment și așa cum a descoperit și Curtea de Conturi, lipsesc o serie de facturi care nu sunt 

evidențiate legal și corect în acest buget. Mulțumesc mult! 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Vă rog să îmi permiteți să dau citire la 

trei amendamente. Din care unul face referire chiar la modernizarea și refuncționalizarea Pieței 

Matache. Cu permisiunea dumneavoastră.  

Amendament nr.1 al Primarului Sectorului 1 (nr. 100/25.11.2021): Articolul 2 din buget. Este 

numărul 100/25.11. 2021. Deci articolul din anexă capitol, subcapitol, este la articolul 2: Se aprobă 

cheltuielile capitolului 70.02, subcapitolul 70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării comunale, în sumă de 87.985,14 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.10.6, din 

care: -secțiunea de funcționare= 87.584,14 mii lei, secțiunea de dezvoltare…. 

Și avem: acest articol se modifică tot prin art. 2 alin. (1)-11 se modifică: ”Se majorează secțiunea 

de dezvoltare cu suma de 855 mii lei și se diminuează secțiunea de dezvoltare cu suma de 855 mii 

lei.”  

Deci suma de 855 de mii lei reprezintă achiziția serviciilor de elaborare a expertizei tehnice, a 

studiului de fezabilitate și a studiilor conexe pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și 

refuncționalizare/realizare construcție nouă - Piața Matache. Deci acesta este primul amendament 

căruia i-am dat citire.  
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Al doilea amendament al Primarului Sectorului 1 (nr. 101/25.11.2021): Deci, face referire la art. 2 

alin. (1)-13: Se aprobă cheltuielile capitolului subcapitolului 84.02.03.03. Este vorba de transporturi, 

transport rutier, străzi, conform Anexei 1.2.1.10.6, din care: - secțiunea de dezvoltare  (credite de 

angajament)= 6.057 mii lei. Textul de amendament propus este astfel:  

Art. 2 alin. (1)-13 se modifică astfel: ”Se majorează secțiunea de dezvoltare în cadrul 

subcapitolului, subcapitolul 84.02.03.03 - Transporturi, transport rutier, străzi, pe credite de 

angajament, în valoare de  1.551.809 mii lei, reprezentând studii proiect tehnic și execuție lucrări 

pentru modernizarea și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1.” Toate străzile din 

Sectorul 1. Suma de 1.551.809 mii lei reprezintă proiect tehnic și execuție lucrări pentru 

modernizarea și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1.  

 

Al treilea amendament al Primarului Sectorului 1 (nr. 102/25.11.2021): Iar ultimul proiect cu nr. 

102/25.11.2021 face referire și solicită modificarea art. 2 alin. (1)-13. Inițial se aprobă cheltuielile 

capitolului subcapitolului 84.02.03.03 - Transporturi, transport rutier, străzi, conform Anexei 

1.2.1.10.6, din care: - secțiunea de dezvoltare (credite de angajament)= 6.057 mii lei, se modifică 

astfel… Propus a se modifica astfel art. 2 alin. (1)-13 se modifică astfel: ”Se majorează secțiunea 

de dezvoltare în cadrul subcapitolului 84.02.03.03 - Transporturi, transport rutier, străzi pe 

credite de angajament, în valoare de 46.634 mii lei, reprezentând servicii de 

consultant/supervizare a lucrărilor pentru modernizarea și repararea infrastructurii urbane din 

Sectorul 1”. Suma de 46.634 mii lei reprezintă servicii de consultant/supervizare a lucrărilor pentru 

modernizarea și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1. Deci vorbim de credite de 

angajament. Proiectul, după cum bine știți, este pe o perioadă mai lungă, de aproximativ trei ani de 

zile. Acestea sunt amendamentele. 

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

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Grupul PSD are două amendamente: 

 

Amendamentul nr. 1 al PSD (nr. 103/25.11.2021): Art. 2 alin. (1)-9 se modifică pe subcapitolul 

67.02.05.03 prin diminuarea cu 10.000 de lei din secțiunea de funcționare 105.501,99 mii lei. Se 

alocă suma de 10.000 lei pentru capitolul de lucru, cheltuieli cash-flow Cet Grivița SRL. Această 

sumă este necesară pentru pornirea și buna funcționare a CET Grivița în perioada următoare, având 

în vedere faptul că prețul gazului a crescut de aproape trei ori și implicit factura de gaze lunară a 

CET Grivița va fi de trei ori mai mare, aproximativ 10-11 milioane lei, iar Termoenergetica plătește 

cu întârzieri foarte mari de minim 3-4 luni. Această sumă va ajuta CET Grivița să nu intre în 

incapacitate de plată a facturii de gaze, fapt ce ar duce la oprirea activității CET Grivița în sezonul 

rece.  

Amendamentul nr. 2 al PSD (nr. 104/25.11.221): Și al doilea amendament. ”Se majorează 

capitalul social al SC CET Grivița SRL cu 20.160 mii lei, în vederea finalizării obiectivului de 

modernizare ”Realizarea instalației de producere energie clasică și ORC și integrarea acesteia în 
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centrala existent” și ”modernizarea instalației de tratare a apei”, astfel: 20.160 mii lei din 

cheltuielile secțiunii de dezvoltare, Titlul 51 - Consiliul Local”, conform memoriului justificativ 

numărul 044/din 12.01.2021 Mulțumesc! 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da! Voiam să comentez asupra legalității bugetului. Deja am 

fost informați de Curtea de Conturi de anumite elemente care ar trebui cuprinse într-o rectificare 

bugetară. Acestea încă nu apar. Și cerem Primarului și Executivului să le introducă cât mai repede. 

Altfel, acest buget are mari semne de întrebare asupra legalității. De asemenea, aș ruga din nou 

Primarul să se asigure că mi se răspunde la adresele pe care le-am făcut și sunt deja cu termenul 

întârziat, cu referire la facturile nu sunt plătite și întârziate. Aștept un răspuns oficial. Și atunci 

putem discuta despre votarea bugetului, pentru că vom fi informați despre ce este legal și ce nu. În 

acest moment este o negură totală. A trebuit directorul economic să afle de la Curtea de Conturi 

despre despre anumite facturi. Dumnealui nu știa de existența lor. Și noi trebuie să aflăm în acest 

moment dacă mai există altele sau nu. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: Da, mulțumesc! Doar așa, ca o observație! Din câte mi-aduc aminte, 

domnule consilier Dinu, cred că din iunie ați tot adresat această întrebare. Și nici acum nu vi s-a 

răspuns, nu-i așa? În fine! Eu aveam, pentru că l-am auzit pe domnul Podaru spunând de o 

informare și de executarea silită pe sediul Poliției Locale Sector 1, doamna Secretar, știu că e târziu, 

dar adresez aici întrebările, ne notăm minutul și când... zilele următoare să ne puteți răspunde. Dacă 

imobilul din Prometeu, sediul Poliției Locale, este în domeniul public, ce demersuri s-au efectuat 

către Consiliul Local în vederea trecerii bunului imobil din domeniul privat al unității 

administrative-teritoriale în domeniul public al unității administrative-teritoriale, raportat la art. 289 

alin. (2) și (4) din Codul administrativ? Când a fost operată modificarea regimului juridic al 

imobilului din 2008 până în prezent, având în vedere că obligația de actualizare a inventarului cade 

în sarcina Comisiei constituite și conduse de autoritatea executivă în termen de 90 de zile de la 

modificarea regimului juridic al imobilului? Care este HCL-ul prin care a fost declarat imobilul ca 

fiind proprietate publică, raportat la art. 286 alin. (4) din Codul administrativ? Știu că firma de 

avocatură a notat titlul executoriu în Cartea funciară. Așadar, anul dobândirii imobilului din 

Prometeu este 2008 și cred că atunci erați Secretar General. Și ne puteți răspunde dumneavoastră la 

toate aceste întrebări. Vă mulțumesc! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Secretar General am fost până în 

anul 2005. Deci în intervalul 2000-2005. Cu privire la această situație, de care am aflat în cursul 

ultimelor zile, am cerut colegilor mei de la Direcția de Cadastru informații exacte în baza 

prevederilor legale pe care le-ați invocat și am constatat că au fost transmise solicitări începând cu 

anul 2018, repetate, Comisiei municipale de inventariere care funcționează doar la nivelul 

Municipiului București. Anul acesta are în componență, îl are ca președinte pe Viceprimarul 

General, domnul Bujduveanu și până în acest moment, această comisie municipală nu a făcut 

demersuri la Consiliul General, în vederea includerii acestui imobil în lista privind inventarul 
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bunurilor aparținând domeniului public, deși solicitările au fost, vă repet, din 2018. Ultima 

identificată a fost din partea Poliției Locale anul trecut în data de 24 noiembrie. Anul ăsta am 

revenit, din nou, cu o adresă și formulez împreună cu colegii de la Direcția de Cadastru și 

Patrimoniu o solicitare în acest sens. Doar că includerea în inventarul aparținând domeniului public 

este atributul exclusiv al Consiliului General. 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da! Aș fi vrut să zic că... Am auzit multe amendamente care mi 

se par oportune, atât cel cu piețele, cât și cel cu drumurile. Există clar proiecte care pot fi făcute în 

interesul cetățenilor. Ce putem spune noi, grupul PNL, este că dorim să ni se aducă un buget care să 

nu aibă dubii asupra legalității și după aceea, categoric, vom vota toate proiectele care au sens și 

care pot ajuta în îmbunătățirea calității vieții din sector. Dar prima oară, haideți să respectăm legea. 

Fără a respecta legea ne vom trezi că blocăm tot acest sector, toată Primăria. Și mai mult decât atât, 

plătim penalități. Vă aduc aminte că până acum Primăria are de plătit în jur de 30 de milioane de lei 

penalități. Cred că este o sumă suficient de mare ca să ne atragă atenția și să ne dorim cu toții să nu 

mai existe probleme cu modul în care este creat bugetul, cu plăți întârziate, cu arierate sau tot felul 

de alte tipuri de probleme pe partea financiară, care generează blocaje și plăți care nu ar trebui să fie 

făcute. Deci aceste datorii sau penalități reprezintă niște bani pe care noi i-am putea plăti pentru o 

muncă care nu a fost efectuată. Deci practic îi aruncăm pe geam, îi facem cadou. Cred este foarte 

important să fim atenți la aceste aspecte și să bugetăm corespunzător. Mulțumesc!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim și noi! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose (online): Doresc...doresc pentru două minuete să iau cuvântul. 

Mă interesează...  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Tudose, care a trecut în 

online. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose (online): ...legat de amendament pe care l-a menționat colegul 

meu referitor la CET.  Dacă informația conform căreia s-a semnat protocol între Termoenergetica și 

Primăria Sectorului 1 se confirmă? Și dacă acest protocol a fost semnat de conducerea Primăriei fără 

ca consilierii, Consiliul Local să fie informat sau acest protocol să fie supus Consiliului Local spre 

analiză? Și să mi se spună… să mi se răspundă în mod oficial cu număr și dată dacă acest protocol a 

fost semnat sau nu. Vă mulțumesc! Cer să se consemneze minutul și intervenția. Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Păiuși, dacă 

doriți să răspundeți… Dacă nu... Domnul Păiuși nu are informații.  Mergem mai departe atunci, vă 

rog, către vot. Supunem la vot primul amendament al inițiatorului. Domnul Caraian, cum votați?... 

Domnul Drăgușin, cum votați? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Despre ce amendament vorbim acum, dacă nu vă supărați? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Primul amendament al inițiatorului, 

al grupului USR. 
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Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru! 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Abținere!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Oianu?... 

Domnul Oianu?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Porumb? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Și eu, Caraian! Abținere! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Porumb? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Revenim la domnul 

Caraian? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Abținere! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! În sală s-a votat… Deci 

avem 11 voturi pentru, 9 abțineri și 6 voturi împotrivă. Amendamentul nu a fost adoptat. 

AMENDAMENTUL NR. 1 AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 (NR. 100/25.11.2021) 

FORMULAT LA PROIECTUL NR. K2-363 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 9 

ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – din 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la amendamentul nr. 2 al 

inițiatorului, amendamentul 101. Domnul Caraian, cum votați? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Ce amendament este? Mă scuzați! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Amendamentul 2 al inițiatorului, al 

Primarului. 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Împotrivă! 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! Doamna Grigorescu?... 

Doamna Grigorescu?  

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

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: Doamna Haliț? Mulțumim! 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Abținere! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Porumb? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Abtinere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Multumim. Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnului Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Încă două voturi în sală! 

11 voturi pentru, 8 abțineri și 7 voturi împotrivă. Amendamentul nu a fost adoptat.  

AMENDAMENTUL NR. 2 AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 (NR. 101/25.11.2021) 

FORMULAT LA PROIECTUL NR. K2-363 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 8 

ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – din 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului 



   
 

  97/110 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la amendamentul nr. 3 al 

inițiatorului. Domnul Caraian, cum votați? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Împotrivă! 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! 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! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Porumb?... 

Doamna Porumb?... Doamna Sorete-Arbore? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Porumb, ați revenit? Ne 

auziți? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Sorete-Arbore?  

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! 11 pentru, 8 abțineri și 7 

voturi împotrivă. Amendamentul nu a fost adoptat.  

AMENDAMENTUL NR. 3 AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 (NR. 102/25.11.2021) 

FORMULAT LA PROIECTUL NR. K2-363 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 8 

ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – din 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la primul amendament al 

grupului PSD. Domnul Caraian, cum votați? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Drăgușin, cum 

votați? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Drăgușin? Ne auziți? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Pentru! Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Grigorescu?  

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Încă o dată, votăm primul 

amendament al PSD. 

Doamna Alina-Cristina Grigorescu (vot online): Da, da, am înțeles! Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci pentru, da? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Halaț? Doamna 

Halaț? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru! Îmi cer scuze! M-ați auzit? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Haliț? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnului Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Porumb? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose (vot online): Împotrivă!  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Tudose, suntem la primul 

amendament al grupului PSD. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose (online): Îmi cer scuze! Îmi cer scuze! E aceeași problemă, că 

nu se aude. E...deci pentru! Evident! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Iertați-mă! Oricum, majoritatea este 

luată. Dar aș vrea să nu mai revenim la înc-o revotare. Și de-asta vă informez. În cazul în care poate 

doriți să votați altfel. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose (vot online): Nu! Când o să avem și noi o transmisie care să se 

poată auzi normal şi niște ședințe care să se desfășoare la ore rezonabile, probabil n-or să mai existe 

incidente de acest gen, care au existat și anterior.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Așa este! Așa este, domnule Tudose! 

Vă dăm și noi dreptate. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose (online): Deci, evident, pentru  amendamentele PSD, pentru! 

Scuze! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun! Deci, dumneavoastră sunteți 

pentru amendamentul, la primul amendament PSD. Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Avem 5 abțineri, 0 

voturi împotrivă și 19 voturi pentru. Amendamentul a fost adoptat.  

AMENDAMENTUL NR. 1 AL PSD (NR. 103/25.11.2021) FORMULAT LA PROIECTUL NR. 

K2-363 A FOST APROBAT CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 5 ABȚINERI – din 24 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la al doilea amendament al 

grupului PSD. Domnul Caraian? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru! Se aude? Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da. Mulțumim. Domnul Drăgușin? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru! Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Grigorescu? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Halaţ? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Haliţ? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Abținere! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Iordan?  

Domnul Florea Iordan (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Porumb? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Sorete-Arbore?  

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru!  

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose (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!... Încă două voturi în 

sală, vă rog… încă un vot în sală… Mulțumim! Avem zero voturi împotrivă… 6 abțineri și 20... 

Câte, câți sunt pentru în online? 8! Deci 20 de voturi pentru.. Da. Și 6 abțineri. Ok! Și zero 

împotrivă. Mulțumim! Și acest amendament a fost adoptat.  

AMENDAMENTUL NR. 2 AL PSD (NR. 104/25.11.2021) FORMULAT LA PROIECTUL NR. 

K2-363 A FOST APROBAT  CU 20 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI  – din 26 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Acum mergem la votul proiectului 

rectificării bugetare. Domnul Caraian, cum votați proiectul? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Împotrivă! Mulțumesc! 

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? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Halaţ?  

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Haliţ?  

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Abținere! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Porumb? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Sorete-Arbore?  

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru!  

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Vicol?  

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Puteți vota și în sală. 

Deci, avem 11 voturi pentru, 6 voturi abținere și 9 voturi împotrivă. Proiectul nu a fost adoptat.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-363 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 6 

ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – din 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe, cerând în 

continuare respectarea legii atunci când facem proiectele. De îndată ce se întâmplă asta, vor trece. 

Bun! Proiectul al doilea:  

S2. Proiect de hotărâre prin care se  solicită Consiliului General al Municipiului 

București, împuternicirea expresă a Consiliului  Local al Sectorului 1 să hotărască cu 

privire la încheierea  ”Acordului de  cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București 

și Comuna Stăuceni, Municipiul Chișinău din Republica Moldova” (K2-361/23.11.2021) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă sunt aici puncte de vedere sau 

amendamente... Dacă nu, mergem la vot. Domnul Caraian, cum votați proiectul? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Îmi cer scuze, ce proiect se votează? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Proiectul al doilea de pe 

suplimentarea ordinii de zi. Cel cu cooperarea cu Comuna Stăuceni, municipiul Chișinău. Ne auziți? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru! Pentru! Multumesc!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Drăgușin? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru!  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Grigorescu? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Halaţ? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru! Și aș dori să mă scriu la cuvânt pentru 

proiectul următor, proiectul 3. Mulțumesc frumos! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Haliţ?... 

Doamna Haliț?... Domnul Iordan?  

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): M-auziți? M-auziți? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da! Da, acum vă auzim. 

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

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

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Am avut o lipsă de semnal. Pentru! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Iordan? 

Domnul Iordan? Nu vă auzim!  

Domnul Florea Iordan (vot online): Împotrivă!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Iordan, suntem la proiectul 

al doilea.  

Domnul Florea Iordan (vot online): Împotrivă! Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Porumb? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Pentru! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pe mine m-ați sarit! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Așa este, domnule Oianu! Domnule 

Oianu? Vă rog!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Pentru frații noștri basarabeni! 

Doamna Porumb? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Pentru!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru!  

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Vicol?  
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Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Deci avem 2 voturi 

împotrivă și 24 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 DE VOTURI PENTRU ȘI 2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ 

– din 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe. Proiectul al 

treilea de pe suplimentarea ordinii de zi: 

S3. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 

București pentru împuternicirea expresă de a încheia Acordul de parteneriat dintre 

Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Fundația Viață și Lumină și Fundația 

e-Romnja, pentru atragerea finanțării nerambursabile din Granturile SEE și Norvegiene 

2014-2021 alocate prin Apelul nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – Apel 

deschis de proiecte – Runda a 2-a, lansat în cadrul Programului  Dezvoltare locală, 

combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (K2-357/ 22.11.2021) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici, dacă sunt puncte de vedere sau 

amendamente... 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): M-am înscris eu, dacă mi se permite. Pot să vorbesc, 

domnule Președinte?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, vă rog! V-ascultăm!  

Doamna Iulia-Luminița Halaț (online): Mulțumesc frumos! Ceea ce aș putea să spun despre acest 

proiect este că a mai fost pe ordinea de zi a ședințelor de Consiliu Local din 3 august 2021 și 9 

septembrie 2021. A fost repus pe ordinea de zi suplimentară astăzi, deoarece în data de 12 

noiembrie 2021 Compartimentul Strategiei și Dezvoltare Durabilă Programe și Proiecte a primit de 

la Fondul Român de Dezvoltare Socială adresa cu nr. 2535 din 12 noiembrie cu privire la 

propunerea de proiect ”Facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și 

abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1”, înregistrată cu numărul 321 din 14 aprilie 

2021, propunere care s-a situat în urma evaluărilor pe conținut pe locul 6 în lista ierarhizată a 

proiectelor, fiind recomandată de Comitetul de selecție pentru finanțare condiționată. Aș putea să 

menționez că pentru această finanțare au fost depuse 100 de proiecte. Și au fost acceptate 12, iar 

proiectul Sectorului 1 este pe locul 6. Referitor la acest proiect, vorbim de două milioane de lei, 

fonduri nerambursabile, pentru care Primăria nu trebuie să contribuie cu nimic. Nu există nici un fel 

de criteriu de cofinanțare. Ce aș putea să vă mai spun despre acest proiect? Acest proiect presupune 

facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și abilitare pentru persoanele 

vulnerabile din Sectorul 1, prin creșterea numărului de copii care participă la programele 

educaționale, creșterea numărului de persoane încadrate pe piața formală a muncii, precum și prin 

reducerea inegalităților privind acoperirea cu servicii sociale și medicale. Proiectul vizează tocmai 
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acele cartiere cu concentrare a populației vulnerabile de etnie rromă unde se regăsesc și unitățile 

școlare cu rezultate slabe la evaluarea national, dar și în ceea ce privește repetenția și abandonul 

școlar, respectiv: Giulești și Giulești Sârbi, partea din Sectorul 1, Chitila și Chitila Triaj și o zonă 

din Străulești. Proiectul își propune să identifice și să reducă, de asemenea, riscul de abandon școlar 

al elevilor ale căror familii locuiesc pe raza Sectorului 1 și sunt în situație de vulnerabilitate, fiind cu 

precădere de etnie rromă, prin crearea unui mecanism de prevenire și combatere a absenteismului și 

abandonului școlar și a instrumentului de semnalizare a acestor cazuri între școală și DGASPC. 

Pentru acest proiect... Dacă aș putea să mai adaug câteva idei despre... Anunțul privind organizarea 

selecției  a fost publicat pe site-ul primăriei în luna aprilie. Am avut cereri de la trei fundații care au 

candidat. S-au trimis toate dovezile depunerilor dosarelor și toate procedurile au fost urmate cum a 

trebuit. Și, de asemenea, din cei trei candidați au rămas două fundații, Fundația ”Viață și Lumină” și 

Fundația e-România, partenerii cu care Primăria a colaborat pentru scrierea proiectului. Proiectul a 

primit finanțare condiționată, iar unul dintre documentele care trebuie trimise pentru obținerea 

finanțării este aprobarea prin HCL. Referitor la cele două fundații: Fundația ”Viață și Lumină” are 

un parteneriat de lungă durată cu Primăria Sectorului 1 de aproape 10 ani, Iar Fundația e-România 

este o organizație feministă rromă apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și 

femeilor rrome. Activează din 2013 și aș vrea să menționez câteva proiecte. Unul dintre proiectele 

realizate de această fundație se cheamă ”Acte de identitate”, care a fost o campanie de facilitare a 

procesului de întocmire de documente de identitate și de sprijin pentru oamenii care nu dețineau 

documente de identitate, campanie desfășurată în perioada 2016-2018. Un alt proiect, doar 

spicuiesc, dau câteva detalii nu pot să le citesc pe toate... Alt proiect a fost ”Femeile rrome dezvoltă 

comunități locale - Roma womens development local communities” este primul proiect al ei E-

România finanțat prin Mama Cash Foundation în perioada 2013-2020. Programul dezvoltat în cei 

șapte ani de implementare a vizat trei obiective strategice: dezvoltarea organizațională a asociației, 

consolidarea Grupului de inițiativă din Mizil, astfel încât să crească participarea fetelor și femeilor 

rrome în comunitate, precum și accesul lor la resurse și servicii locale. Și ultimul, sprijin pentru 

acțiuni de advocacy pe teme precum sănătatea reproducerii, combaterea violenței domestice. Cu 

această ocazie aș dori să menționez că astăzi, 25 noiembrie, este Ziua Internațională pentru 

Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Mă opresc aici. Aș avea mai multe date, dar nu aș vrea să 

vorbesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru timpul acordat! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim și noi. Doamna Popa? 

Doamna Daniela Popa: Așa cum am mai spus și dățile trecute, când a fost introdus acest proiect, 

există suspiciuni legate de vicierea procesului de selecție a partenerului. Nu știu dacă este cineva în 

sală și care să prezinte acest proiect și... Dar, totuși să se consemneze în procesul -verbal, ca și data 

trecută, dacă s-au întâlnit reprezentanții Primăriei Sectorului 1 cu partenerii selectați înainte de 

selecția oficială... Și să ne răspundă simplu, da sau nu... Așa cum a spus... doamna Grigorescu a 

prezentat? Doamna Halaț. Iertați-mă, da! Tocmai Fundația E-Eomânia cu experiență are cel mai mic 

buget în acest proiect, în comparație cu Fundația ”Viață și Lumină” a Danielei Tarnoschi, membră 

USR. Atât am avut de spus. Mulțumesc! 
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Doamna Iulia-Luminița Halaț (online):  Vă mulțumesc pentru cuvinte. Ideea e că trebuie să 

accesăm acești bani. Pentru că s-a muncit foarte mult la acest proiect și sunt fonduri nerambursabile, 

nu sunt fonduri din impozitele cetățenilor. Și vorbim despre persoane vulnerabile din Sectorul 1. Vă 

mulțumesc încă o dată. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Mergem la vot, dacă nu 

mai sunt alte puncte. Domnul Caraian, cum votați proiectul al treilea? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Mă abțin. Mulțumesc.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim.  Domnul Drăgușin? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Eu sunt pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! 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! Doamna Haliţ? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Pentru!  Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Împotrivă!  

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!  Doamna Porumb? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online):  Pentru!   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Multumim! Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore vot online):  Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Multumim.  Domnul Tudose? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose (vot online):  Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Multumim!.Domnul Vicol?  

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Multumim! Încă un vot în sală. 

Avem 17 voturi pentru, 8 abțineri și 1 vot împotrivă. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI ȘI 1 VOT 

ÎMPOTRIVĂ – din 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe, proiectul 4:   

S4. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 

București de adoptare a unei hotărâri privind aprobarea declanșării procedurii de 

expropriere pentru imobilul teren și construcție clasat ca monument istoric grupa B, cod  

LMI B-II-m-B-18995, situat în Bd. Kiseleff  nr. 35-37, sector 1, București, și de trecere a 

acestuia în administrarea Sectorului 1 prin Consiliul Local,  în vederea  efectuării 

lucrărilor de interes public local (K2-359/23.11.2021) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt amendamente sau 

puncte de vedere, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Doamna Popa? 

Doamna Daniela Popa: Da! Voiam să completez și pentru proiectul de mai sus. Ideea era să se facă 

corect pentru că și aceia tot bani publici sunt. Noi doar pentru asta insistăm. Iar referitor la 

proiectul... e vorba de Casa Miclescu, da? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da. 

Doamna Daniela Popa:  Acum, în primul rând am remarcat că la poziția 1279 sub codul B2 MB 

18995 așa cum este trecut în proiectul de hotărâre se referă la clădirea de pe Kiseleff 31 și nu la 

Casa Miclescu care este la 35-37. Și vreau să mai specific că această clădire a fost declasificată în 

2019, prin Sentința nr. 69 din 2021 pronunțată în Dosarul nr. 529/2020 de Curtea de Apel Ploiești. 

Și citez: Dispune desființarea clasării din oficiu a imobilului situat în Bulevardul Kiseleff numărul 

35-37, Sector 1, București, nefiind însă definitivă. Totodată, Direcția Cadastru, Fond Funciar, 

Patrimoniu și Registrul Agricol prin Compartimentul Cadastru și Patrimoniu din Primăria Sectorului 

1 s-a adresat Ministerului Culturii în vederea obținerii unui punct de vedere cu privire la declasarea 

imobilului mai sus-menționat, fără a primi însă un răspuns până în prezent. În ipoteza în care se vor 

continua demersurile pentru realizarea exproprierii începută în 2019 de către PMB, aceasta nu poate 

fi făcută decât de către Primăria Municipiului București, cu respectarea prevederilor Legii 255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și prealabilă și justă despăgubire a 

proprietarului bunului. Suma despăgubirii va fi plătită tot de către PMB, iar cuantumul ei se va 

stabili plecând de la grila notarială pentru astfel de bunuri, dar și în urma negocierii cu proprietarul, 

ținând cont de prețul zonei care este printre cele mai ridicate din țară. De fapt, e cel mai ridicat din 

țară. Ținând cont că în prezent Sectorul 1 are întârzieri și chiar întreruperi în alocarea sumelor 

necesare plăților multor facturi ale diverșilor furnizori și prestatori,   sincope în plata burselor 

elevilor ... Apropos!  Zilnic mă întreabă oameni, cetățeni pe Facebook că ce se întâmplă cu bursele? 

Deci e incredibil! Noi am votat, le-am și mărit, le-am bugetat și totuși bursele nu se plătesc, doamna 

Primar de pe Facebook!... a sprijinului promis pentru cele patru spitale din Sectorul 1, este greu de 

crezut că finanțarea acestor două obiective, Casa Miclescu și blocul Dunărea, sunt prioritare și 

definitorii pentru buna funcționare a administrației noastre. Asta doar dacă nu este un alt joc forțat și 

disperat de imagine, pe care doamna Primar îl joacă acolo pe Facebook, pe nervii și pe banii 

cetățenilor din Sectorul 1. Doar pentru a cosmetiza o prestație administrativă dezastruoasă. Este 

evident că patrimoniul istoric, arhitectonic și cultural al orașului trebuie salvat, conservat, pus în 

valoare, iar administrația locală trebuie să fie parte activă în această nobilă lucrare. Dar, în cazul de 
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față, vorbim de clădiri aflate în proprietate privată, stimați colegi.  Și care, în urma unei eventuale 

exproprieri, pot intra în atenția și grija administrației Sectorului 1, doar după ce problemele curente 

și stringente care asigură bunul mers al comunității noastre locale va fi rezolvat. În plus, Sectorul 1 

are multe clădiri cu valoare egală sau poate chiar superioară acestora. Iar exemplele sunt la un click 

distanță. Casa Dimitrie Petrescu de pe Calea Griviței, clădirile de sfârșit de secol XIX și până în 

prima jumătate a secolului XX de pe strada Buzești. Cred că treceți zilnic pe lângă ele, le-ați văzut 

în ce stadiu sunt… Fostul cinema Dacia, casele de pe Popa Tatu 79-85, refacerea Halei Matache, 

cum am zis și mai devreme, Casa lui Mihail Sadoveanu de pe strada Barbu Delavrancea, care ieri a 

luat foc, din nou. Așadar, doamna Primar, dacă sunteți atât de preocupată de păstrarea și îngrijirea 

patrimoniului arhitectural și cultural, de ce ați cedat acum două luni sectorului 6 Cinema-ul 

Cotroceni, Cinematograful Cotroceni, pe care îl primisem în administrare prin decizie de instanță? 

Dar deh! Cinema Cotroceni nu are așa nume răsunător ca vila Miclescu sau hotel Dunărea și nu v-ar  

fi apreciat nimeni aici ca pe o salvatoare. Vă mulțumesc! 

Doamna Otilia Sorete-Arbore: Domnule Președinte, dacă mi se permite și mie,  două cuvinte! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim și noi, doamna Otilia 

Sorete-Arbore! 

Doamna Otilia Sorete-Arbore: Vă mulțumesc frumos! Da, avem multe, multe, multe clădiri în 

stare de degradare majoră în Sectorul 1 și pe care vom încerca să le salvăm. Știu că lista este lungă. 

Pentru Casa Miclescu, subiectul nu este unul de azi, de imagine sau... Casa Miclescu, acest subiect a 

fost pus pe masă de foarte multă vreme. Știți foarte bine care este situația acolo cu proprietarul, care 

a lăsat dinadins clădirea să se distrugă, să se auto-distrugă. De fapt, este o practică foarte cunoscută 

a acestor proprietari. Pentru că locul este mai important decât clădirea. Pentru noi clădirea este mult 

mai importantă. Este parte din istoria noastră. Iar Hotelul Dunărea este primul lucru pe care îl 

vedem când ieșim din Gara de Nord. Și el se află într-o stare de degradare profundă. Eu cred că este 

o inițiativă excelentă acest proiect de hotărâre și vă rog frumos să votați în consecință. Ar fi un act 

de (neinteligibil)  din partea tuturor. Vă mulțumesc frumos! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Pe Hotelul Dunărea, domnule 

Președinte, aș vrea să intervin și eu, pentru că acolo, îi rog pe toți consilierii să citească opinia 

Juridicului și vă lămuriți instantaneu. O să vedeți că nu putem vota la momentul acesta proiectul 

pentru Dunăre, oricât de mult ne am dori ca acel bloc să capete într-adevăr o altă față. Avem o 

opinie juridică de care vă sfătuiesc să țineți cont! Ne trebuiesc întâi anumite documente de la 

Capitală, o valoare... Trebuie să vedem dacă s-a implementat un HCGMB și ulterior… Nu vreau să 

intru în detalii. Toți ați avut proiectul. Citiți-l  și o să vedeți că la momentul acesta nu putem aproba 

acest proiect. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! O să discutăm și la acel 

proiect. Daca mai este pe acesta ceva de discutat, dacă nu vă rog să mergem către vot. Domnul 

Caraian, cum votați proiectul numărul patru? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Mă abțin! Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Drăgușin? 



   
 

  108/110 

 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru! 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim.  Doamna Haliț? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Iordan? 

Domnul Florea Iordan (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Porumb? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim!  Doamna Sorete-

Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online): Pentru! 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Vicol, ne-auziți? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Oianu, cred că 

aveți microfonul pornit. Sau domnul Tudose… 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Nu, nu, nu! Nu sunt eu. Eu l-am închis. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da! Da! Ok! Avem 11 voturi pentru 

și 15 abțineri. Proiectul nu a fost adoptat.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-359 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU ȘI 15 

ABȚINERI – din 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe către proiectul 

nr. 5: 
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S5. Proiect de hotărâre privind  solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 

București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 1 al Municipiului București și 

Municipiul București, în vederea finanțării în comun a cheltuielilor aferente finalizării 

procedurilor de expropriere a imobilului aflat în proprietate privată, situat în Calea Griviței 

nr. 138C, Sector 1, Bucuresti, identificat cu nr. Cadastral 227247, pentru realizarea unor 

lucrări de interes public local (K2-360/23.11.2021) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici doamna Secretar General 

dorește să intervină. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Din punct de vedere procedural 

acest proiect nu poate fi supus dezbaterii, întrucât nu are avizul Comisiei pentru Cultură, Comisia 5, 

care în cadrul discuțiilor a solicitat relații suplimentare reprezentanților Primăriei Municipiului 

București. Așadar, potrivit prevederilor art. 136 alin. (8) din Codul administrativ nu are toate avizele 

comisiilor de specialitate ale consiliului, mai ales acesta pe cultură. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos! Deci nu vom 

supune la vot proiectul 5. Mergem la proiectul 6:  

S6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economiceși a indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Refuncționalizare construcție existentă, 

situată în B-dul Mareșal A. Averescu, nr.17, Sector 1 - Pavilion C, Centrul de plasament 

nr.1”Sf. Ecaterina” în scopul desfășurării activității școlare de către Școala “Pia Brătianu” 

(K2-362/24.11.2021) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere sau 

amendamente… Da! Eu sper, dacă acea clădire este monument să avem grijă și de aceasta. Mergem 

la vot. Domnul Caraian,  cum votați proiectul 6?  

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): 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! 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! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Putem vota și în sală. 

Doamna Haliț? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim!  Domnul  Iordan? 
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Domnul Florea Iordan (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! Doamna Porumb? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Sorete-Arbore? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore (vot online):   Pentru! 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose (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! Proiectul a fost adoptat 

cu unanimitate voturi pentru.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI  - din 26 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, dragi colegi! Vă 

doresc o seară plăcută! Și încă o dată pentru săptămâna viitoare, La mulți ani, România! 
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Manuela Oprea         Georgiana Iancu 

Andreea Moisescu        Alexandru Oancea 

 

 

Verificat, 

Georgeta Raportaru  
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