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       PROCES-VERBAL 

 privind lucrările şedinţei extraordinare  

a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată de îndată pentru  

data de 06 decembrie 2021, ora 1400 

Nr. 32  din data de 22.12.2021   

 

 

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

Sectorului 1, prin Dispoziţia nr. 3759/03.12.2021, ţinând seama de prevederile art. 196 alin. (1) lit. 

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

completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (2) lit.a), art.134 alin.(1) lit. a), alin. (4) și art.135 

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

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. DIVERSE 

1. Adresa nr.55207/25.11.2021 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi București, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 62898/26.11.2021, iar la Serviciul 

Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă sub nr.3844/03.12.2021 prin care se transmite 

Decizia nr. 66/25.11.2021 și Raportul de audit financiar (înregistrat la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 59098/05.11.2021. 

 

          Potrivit prevederilor art. 134 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea Consiliului Local  s-a realizat în 

scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1, respectiv de către Serviciul Tehnică 

Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuţii în acest sens, în data de 03.12.2021, invitaţia la şedinţă 

precizând data, ora şi locul desfăşurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul 

serviciilor de poștă electronică (e-mail), a fost pusă la dispoziţia consilierilor locali documentația 

proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. 
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Convocatorul, înregistrat sub nr. 3759/03.12.2021, precum și proiectul de hotărâre au fost aduse la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.  

În timpul dezbaterilor din ședință s-a propus și supus la vot suplimentarea ordinii de zi, 

conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii locali suplimentarea ordinii de 

zi a ședinței ordinare convocată pentru data de 06.12.2021, precum și documentațiile aferente. 

 

Suplimentarea Ordinii de zi: 

1. Proiect de  hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență  pentru plata chiriei, ca 

măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează 

pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului București, cu modificările ulterioare (K2-340/09.11.2021) 

Inițiator – Ramona Porumb 

 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); 

La deschiderea ședinței și-au înregistrat prezența în registrul special de evidență 20 consilieri locali 

și au răspuns apelului nominal efectuat de Secretarul General al Sectorului 1 al Municipiului 

București, doamna Lavinia Ionescu, 27 consilieri locali, din numărul total de 27 consilieri locali în 

funcție,  dintre care 9 consilieri locali au fost prezenți la ședință pe platforma online, respectiv 

domnul  Alberto-Iosif Caraian, domnul Dinu-Nicolae Gheorghe, doamna Iulia-Luminița Halaț, 

doamna Raluca-Nicoleta Haliț, domnul Oliver-Leon Păiuși, doamna Daniela Popa și domnul Ned 

Vicol. Doamna Oana Iacob a părăsit lucrările ședinței înainte de aprobarea ordinii de zi. 

 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua. O să vă rog să luați 

loc. Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară convocată  de îndată de Primarul Sectorului 1 

al Municipiului București prin Dispoziția nr. 3759 din 03.12.2021, cu respectarea tuturor 

procedurilor  legale și comunicarea către consilierii locali a materialelor de ședință prin intermediul 

serviciilor de poștă electronică și prin publicare pe site-ul instituției. În conformitate cu prevederile 

art.243 alin. (1) lit.j) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, am să efectuez apelul nominal al consilierilor locali, în 

ordine alfabetică, după cum urmează: domnul Bârgău Marian-Aurelian! 

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

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 – Președinte de ședință: 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 (online): 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:  Da, La mulți ani și domnului 

Gheorghe și dumneavoastră! 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Mulțumesc mult. 

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 Iordan Florea?... Domnul Jurubiță Geanin-Georgian? 

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță:  Prezent. 

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

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

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

Cristian! 

Domnul Adrian-Cristian Nicolescu: Prezent! 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Prezent! 

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

Domnul Alev-Burhan Ozata: Prezent! 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși (online):  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: Și La mulți ani! Doamna Popa 

Daniela! 

Doamna Daniela Popa (online):  Prezentă! Bună ziua! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumim.. Bună ziua! Doamna 

Porumb Ramona! 

Doamna Ramona Porumb: Prezentă! 

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

Eugenia! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Prezentă! 

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

Doamna Otilia Sorete-Arbore: Prezent! 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Prezent! 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Prezent!  

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

Domnul Daniel Țîră: Prezent! 

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

Domnul Ned Vicol (online): Prezent! 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Caraian Alberto-Iosif? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Prezent. Prezent. Îmi cer scuze pentru întârziere. 

Mulțumesc. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Din online și domnul Iordan 

Florea? 

Domnul Florea Iordan: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumim. Având în vedere 

prezența în unanimitate a consilierilor locali, în număr de 27 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 extraordinare. Din motive tehnice, având în vedere 

durata dezbaterilor, intervalul de zile libere din cursul săptămânii trecute, procesul-verbal al ședinței 

desfășurate în data de 25.11.2021 este încă în fază de elaborare, va fi finalizat și propus aprobării 

dumneavoastră la ședința următoare. Așadar, domnule Președinte, vă predau lucrările ședinței. Vă 

mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bună ziua. Mulțumesc, doamna 

Secretar General! Bună ziua, dragi colegi, doamna Primar! La mulți ani în primul rând tuturor celor 

cu numele de Nicolae sau Nicoleta și celor dragi și celor care ne urmăresc online. Astăzi avem un 

singur punct pe ordinea de zi a acestei ședințe extraordinare. Înainte de a intra pe ordinea de zi avem 

de la domnul Oianu și de la doamna Regalia Ruxandra câteva întrebări. Domnul Oianu, vă rog! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bună ziua, dragi colegi! La mulți ani celor cu numele Nicolae. Eu 

aș vrea doar să spun că este probabil primul meu cuvânt care nu are legătură cu doamna Primar, de 

când am venit în acest consiliu. Aș vrea astăzi doar să vorbesc cu colegii mei și să le aduc aminte că 

ieri am comemorat patru ani de la plecarea dintre noi a Majestății Sale, Regele Mihai și aș vrea 

numai să vă aduc în amintire cuvintele Majestății Sale din speech-ul din Parlament pe care l-a avut 

primul și ultimul din Parlamentul României de după Revoluție, în care spunea că "(…)țara aceasta 

nu trebuie să ne gândim la ea ca la țara noastră, ci țara copiilor și nepoților noștri, pe care am 

împrumutat-o de la ei și de care trebuie să avem mare grijă(…)". Memoria Majestății Sale, Regele 

Mihai, părintele spiritual aproape în întregul înțeles al acestui cuvânt al poporului român ne 

veghează de sus și în tăcere, smerit și atent la parcursul acestui popor. Ne așteaptă să ne ridicăm în 

picioare, să învățăm să trăim cu demnitate și integritate, așa cum a trăit el toată viața. Vă 

mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc și eu. Doamna Regalia 

puteți să apăsați pe un buton să vă putem da și cuvântul.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Mulțumesc! 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Mulțumesc! Vreau să vă spun că suntem în final de an. Am 

avut niște proiecte frumoase propuse odată cu bugetul, dar că din aceste proiecte nu s-a realizat 
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absolut nimic. Vorbim de faptul că ne-am propus în septembrie 2021 să nu mai existe nicio școală în 

trei schimburi în Sectorul 1. La acest moment Școala Pia Brătianu, Școala Herăstrău încă 

funcționează în trei schimburi și un pic. Zic un pic pentru că unele clase sunt în online că nu au 

spațiu nici măcar pentru al treilea schimb. Am zis că facem școli noi. Am zis că extindem școli. Am 

zis că consolidăm clădiri. Am zis că facem terenuri și săli de sport. Școala 183, facem teren, sală de 

sport, când noi nu avem terenul care să aparțină Școlii 183. Pentru că a fost luat de proprietar. La  

Școala Gimnazială 178, ce facem că nu am terminat bazinul? Ce facem la Grădinița 222 că nu am 

terminat bazin olimpic? Ce facem la Școala 175 Sfântul Nicolae? N-am terminat bazinul. Ce facem 

la Liceul Iorga cu 1.647 de copii? Stau în clasă pentru că nu au sală de sport? Colegii mei din școli 

mi-au trimis niște mesaje. Doamna directoare de la Liceul George Enescu mă întreabă ce face cu 

plata pianului luat în luna septembrie pentru deschiderea anului școlar, pian pe care l-au folosit la 

spectacolul festiv și care până la această oră nu a fost plătit? Colegiul Tehnic Mihai I mă întreabă 

când cred că elevii vor putea să vină în școală, pentru că este în situația de a școlariza toți elevii în 

sistem online, pentru că nu au căldură, pentru că punctul termic nu funcționează. Țeava care 

alimentează școala cu căldură este spartă și nimeni nu-i ajută cu nimic. Școala Eugen Barbu, mă 

întreabă doamna director, ce se face în structura grădiniței pentru că centrala termică nu 

funcționează? Școala 192 mă întreabă ce se întâmplă cu facturile care sunt neplătite? Înțeleg că s-au 

făcut și niște lucrări de hidroizolații care n-au fost plătite nici la 1 septembrie, nici acum. Tot colegii 

mei mă roagă să întreb și eu mai departe… Vorbește cineva și atunci eu mă opresc. Deformație 

profesională… Tot colegii mei mă întreabă ce fac cu facturi, care sunt neplătite? Titulescu mă 

întreabă, ce facem cu cele 35 de aparate de aer condiționat promise și neprocurate? La Dinicu 

Golescu, Căminul de băieți de 250 de locuri este închis datorită problemelor cu infiltrațiile și 

instalația electrică. Copiii sunt dispersați în diferite cămine. 192 v-am spus… Uruguay, reparațiile 

centrale nu au fost plătite, reparațiile instalației sanitare nu au fost plătite, reparațiile centralei de 

fum nu au fost plătite. La Caragiale trebuie neapărat reparat acoperișul sălii de sport. La Școala 162 

toată lumea l-a asigurat pe domnul director că îl sprijină să își facă o sală de festivități. Nimic. 

Reparare centrală termică Școala 183. Toată lumea cere, dar până acum toate au fost numai 

promisiuni. Cum procedăm? 

Doamna Clotilde Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Bună ziua tuturor! În primul 

rând "La mulți ani!" tuturor care poartă numele Nicolae și Nicoleta, nu numai Nicolae. Eu cred că, 

chiar dacă au fost multe dificultăți, putem să ne felicităm. Suntem pentru partea de școli. 

Administrația care a avut cele mai multe realizări de când există acest sector. O școală nouă 

inaugurată, o extensie nouă inaugurată ISU, 3 școli în proiectare   și   execuție și multe   altele.   

Într-adevăr sunt niște lucruri care nu au fost finalizate, în primul an, dar vreau să vă spun două 

lucruri: toate plățile sunt la zi. Nu există plăți în așteptare. Și toate cererile școlilor sunt incluse în 

rectificarea bugetară pe care vă invit din nou să o votați. Singurele proiecte care sunt oprite sunt din 

cauza votului în Consiliul Local. Așa că sunt convinsă că de data asta  va fi rectificarea .... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Doamna Primar, mă iertați,  care e școala nouă construită?  

Doamna Clotilde Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Și, doamna consilier, eu nu 

v-am întrerupt. Era... 
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Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Iertați, am zis, dar nu știu care școală, că am rămas cu 

școala nou construită… 

Doamna Clotilde Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Școala nouă inaugurată, am 

spus, este școala Enescu. Ați reamintit de instrumentele care nu au fost plătite. Din prima dată când 

am pus rectificarea bugetară la vot, erau acolo… o sumă destul de mare prevăzută pentru 

instrumentele… și eu îmi cer scuze… și mie îmi e dificil să vorbesc când alții vorbesc… Era o sumă 

destul de mare din august sau septembrie… august, prevăzută pentru instrumente. Pianul de care 

vorbiți, doamna consilier, de patru luni puteați să votați ca să fie plătit. Este o investiție. Investițiile 

nu trec decât prin vot în Consiliul Local. Dumneavoastră n-ați votat de 8 ori rectificare bugetară. 

Doamna Daniela Popa (online): Vă rog, domnule Președinte, aș vrea să mă înscriu și eu la discurs. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:   Da, doamna Popa, imediat! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia:  Dar vreau să vă spun eu ceva… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți, vă rugăm să… în primul 

rând a avut doamna Regalia niște întrebări pentru doamna Primar, dacă dorește să răspundă. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Eu vreau să vă spun ceva, ce nu înțeleg. Noi am aprobat un 

buget în luna aprilie pe data de 28. În bugetul acela erau niște investiții. Eu vă întreb: banii ăia au 

plecat spre școli? S-au făcut investițiile respective în școli? 

Doamna Clotilde Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Doamna consilier, eu vă 

propun ceva. Luați fiecare element din rectificarea bugetară și o să vă dați… 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Nu despre rectificare vorbesc… 

Doamna Clotilde Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Doamna consilier, ați spus că 

nu vorbiți când sunteți întreruptă, vă rog să mă respectați și pe mine. Ați spus că … vă invit să luați 

fiecare cerere făcută de o școală și să vedeți că este imediat inclusă în rectificările bugetare pe care 

v-am invitat să le votați. În aprilie Școala de la Enescu n-a venit cu cele două milioane pentru 

instrumente. Credeți-mă că nu a venit, pentru că nu avea nevoie, nici n-avea școală unde să depună 

aceste instrumente. Puteți să vedeți o trasabilitate sută la sută a cererilor școlilor și rectificărilor 

bugetare. Este matematic și dacă găsiți o singură diferență vă invit să mi-o spuneți, pentru că nu 

cred că există. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Eu am întrebat altceva, doamna Primar. 

Ceea ce am aprobat în bugetul pentru anul 2021… ce vorbim noi acuma de George Enescu, ăsta a 

venit peste bugetul aprobat în aprilie. Deci, ce am aprobat, investițiile acelea noi le-am înfăptuit? 

Asta v-am întrebat. 

Doamna Clotilde Marie-Brigitte Armand: În general, da, tot ce a fost votat a fost livrat. Da, vă 

explic care este situația. În momentul în care votăm un buget pentru un studiu de fezabilitate, apoi 

trebuie acest studiu să fie realizat, indicatorii să fie votați. Vă dau exemplul de la Pia Brătianu care a 

în fost în ultimul Consiliu Local. Acuma o să vedeți în această rectificare, venim cu un amendament 

ca linia respectivă, conform indicatorilor, să fie inclusă în rectificarea bugetară, știți? Este un ciclu 
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al investițiilor pe care trebuie să îl respectăm. Mai întâi studiu de fezabilitate, indicatorii și apoi nu 

putem să mergem mai departe decât cu un vot în Consiliul Local. Asta e situația. Vă dau un alt 

exemplu, Școala Herăstrău. Acuma se construiește, se va termina. Acuma într-adevăr avem o mică 

problemă, în sensul că o problemă este… trebuie un nou branșament. Așa ne-a indicat constructorul. 

Pentru că branșamentul actual nu o să facă față și atunci acest nou branșament este o investiție. 

Pentru această investiție trebuie o linie, un buget, în rectificarea de astăzi, aveți această linie… adică 

unde o să fie un amendament astăzi, față de rectificarea trecută, avem această investiție în plus și o 

să vă rog să votați acest amendament ca să putem să avem un nou branșament, într-adevăr nu a fost 

prevăzut, un nou branșament pentru școala care se construiește, extensia care se construiește la 

Școala Herăstrău. Atunci asta am vrut să vă explic, că sunt și cererile școlilor care vin în plus și care 

justifică o rectificare, este și ciclul investițiilor care ne obligă să avem niște linii în plus în buget. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Eu vreau să vă spun că punctul meu de vedere, al unui om 

care 43 de ani a muncit în învățământ și a lucrat în învățământ, nu numai a muncit, este că dacă am 

extins o școală, cum am extins Enescu în Poligrafiei… sau ne-am propus să extindem, zicem să 

relocăm, patru patru clase pregătitoare în Direcția de Protecție a Copilului, asta nu înseamnă școală 

nouă. Faptul că Enescu ocupă un spațiu care cândva era, nu vorbesc cine e proprietarul, eu vorbesc 

că ocupă un spațiu care acum doi ani era al ADP-ului și ei s-au mutat cu cățel acolo, fără 

instrumente, fără nimic, pentru mine nu e școală nouă. Este numai, să zic, o dublare a cabinetelor de 

instrument care nu își mai au locul pe Gheorghe Manu. Și dacă noi am făcut acolo  sală de clarinet, 

sală de pian, sală de percuție, ar fi trebuit acolo de la început acele instrumente să existe în sala 

respectivă, nu un birou și un scaun. Dar încă o dată vorbesc, din punctul meu de vedere, Școala 

Enescu nu are o clădire nouă. S-a extins într-o fostă clădire care a aparținut ADP-ului. Eu asta sunt. 

La fel cum am atras atenția domnului Păiuși data trecută, contractul pe care l-ați făcut cu ADP-ul 

este pe 2 ani și am zis, dacă un an de zile ne-a trebuit ca să amenajăm cele patru săli de clasă, să fim 

atenți să extindem acel contract măcar doi ani să beneficieze copiii de așa-zis spațiu mai mare. 

Doamna Primar, vreau să vă atenționez că noi vom vota, nu acum… ba nu, am votat rețeaua școlară 

pentru Sectorul 1 și va veni proiectul de școlarizare. Pia Brătianu nu are spații pentru clase 

pregătitoare, la 1 septembrie. Pentru că numărul de clase a V-a se mărește, pentru că știți că numărul 

de copii la clasă a scăzut, deci automat vom avea mai mulți copii, mai multe clase a V-a și spațiile 

nu vor permite nici măcar patru schimburi nu le vor permite ca să funcționeze în Pia Brătianu. Deci 

noi le dăm aceste patru săli de clasă, dar nu le ajunge. Ar trebui acolo să meargă cineva de 

specialitate și să analizeze foarte atent Pia Brătianu. 

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

rând vă invit foarte frumos să vă duceți la Școala… la grajdurile regale care s-au transformat în 

școală pe Poligrafiei. O să vedeți că este o clădire foarte mare, foarte frumoasă și că este o școală, 

nu, n-a fost școală…  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: …dar nu nouă… 

Doamna Clotilde Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: E nouă, e refăcută… și restul 

este un cost și e o realizare și vă felicit pentru această realizare că ați făcut-o împreună cu mine. 
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Apoi, în ce privește Pia Brătianu, eu cred că este o idee bună să reconvertim clădiri folosite în alte 

scopuri pentru școli, pentru că suntem un oraș care este deja destul de aglomerat și clădiri care pot fi 

reconvertite în școli este o idee bună. Faptul că nu este o clădire nouă care este instalată pe o curte 

de sport este iarăși un lucru bun. Eu cred că e mai bine să renovăm clădirile pe care le avem și să le 

punem în valoare ca să le transformăm în școli și în plus de clasele pe care le-am identificat în 

spațiu Sfânta Ecaterina, chiar v-am propus o soluție frumoasă pentru Pia Brătianu și aș propune ca 

tot Consiliul Local să se gândească la această soluție. Este vorba de Institutul Levantului, da? Care 

ar fi o destinație foarte frumoasă pentru Școala Pia Brătianu. Dar recunosc, că este o reconvertire. 

Vă mulțumesc pentru colaborarea dumneavoastră. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Haideți să mergem mai 

departe, vă rog, dragi colegi! O avem pe doamna Ramona Porumb înscrisă la cuvânt, după aceea 

domnul Dinu Gheorghe, după aceea domnul Caraian și după aceea doamna Daniela Popa. Doamna 

Porumb! 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Bună ziua, dragi colegi, doamna primar și 

în ședința de data trecută doamna consilier Daniela Popa a adus și dumneaei în discuție situația pe 

care o avem cu privire la persoanele care primesc în acest moment un ajutor de chirie. Mă refer aici 

la persoanele care sunt înscrise pe lista de priorități pentru o locuință socială. Am depus în 9 

noiembrie un proiect în acest sens. După cum știu toți colegii aceste persoane vor primi acest ajutor 

de chirie doar până la sfârșitul acestui an, dacă noi nu votăm o prelungire a acestui termen și revin 

astăzi către dumneavoastră cu rugămintea de a suplimenta ordinea de zi cu acest proiect depus acum 

o lună de zile. O să propun și consilierilor locali să nu trecem la votul pe proiectul pe buget până 

când acest proiect pentru persoanele care riscă să nu își mai primească chiria din ianuarie nu va fi 

introdus pe lista pe ordinea de zi… (fără înregistrare video sau audio)… să dispuneți aparatului de 

specialitate doar să inițieze procedurile, astfel încât acest proiect să poată intra pe ordinea de zi. Vă 

mulțumesc! 

Domnul Dinu Nicolae Gheorghe (online): Vreau și eu să iau cuvântul, domnule Președinte, când 

se poate! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O secundă domnul Gheorghe, să 

răspundă doamna Primar. 

Doamna Clotilde Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Dintr-o coincidență, bine 

nu... e o coincidență sigur, aparatul a pregătit un proiect cu același subiect care a fost pe ordinea de 

zi săptămâna trecută, acum două săptămâni, nu, doamna Secretar General? Nu a fost? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu. Nu este… n-a fost. A fost în 

dezbatere pentru că ...  

Doamna Clotilde Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: A fost în dezbatere publică?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Este încă în dezbatere pentru că 

proiectul DGASPC pe lângă prelungirea termenului propune și o modificare în zona de criterii și 

atunci au solicitat procedură conform Legii nr.52/2003.. 
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Doamna Clotilde Marie-Brigitte Armand-Primarul Sectorului 1: În același proiect este și asta? 

Am înțeles. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da, în același proiect. Proiectul 

doamnei Viceprimar vizează numai prelungirea termenului, deci primul înregistrat...  

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

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  … vizează prelungirea 

termenului. 

Doamna Clotilde Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Bun, atunci îmi cer scuze, am 

crezut că era deja pe pe lista săptămâna trecută, așa era în mintea mea. Într-adevăr, ca să înțelegeți, 

un număr de familii primesc un ajutor care va fi valabil până pe 31 decembrie. Noi vrem să revedem 

care sunt aceste criterii, din acest motiv înțeleg că este în dezbatere publică și vrem să prelungim 

pentru familiile care acuma primesc acest ajutor, să prelungim acest ajutor până la sfârșitul iernii, 

adică până… cred că este prevăzut 31 martie, ca apoi, să vedem care sunt familiile pentru care se 

justifică acest ajutoare și familii pentru care nu se justifică. Pentru că faptul că se prelungește an de 

an fără să ne uităm la criterii este un lucru care poate fi o slăbiciune. E corect să fie egalitate și 

echitate pentru toți și atunci toate familiile să aibă aceeași… dosarele tuturor să fie evaluate conform 

acelorași criterii, scuze. Bun. Am înțeles că al nostru este încă în dezbatere publică. Când iese din 

dezbatere publică? Aveți o idee? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Chiar astăzi am discutat cu 

doamna Țâțan. Va solicita, având în vedere urgența, va solicita scoaterea acestuia din dezbatere și 

va motiva urgența pentru că se împlinește termenul de…  

Doamna Clotilde Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: 31 decembrie? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: … de 31 decembrie, da. Nu ne-a 

transmis până în acest moment o solicitare în acest sens. Chiar astăzi am discutat cu dumneaei. Deci 

este un proiect care.. 

Doamna Clotilde Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Bun. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Doar că, mă scuzați că vă întrerup. În 

momentul în care proiectul a fost inițiat și cred că, dacă nu mă înșel, probabil cu toții l-am votat în 

mandatul trecut, avea foarte clar precizat cine anume primește, cum și acolo vorbim totuși de niște 

persoane care clar se încadrează din start în categoria persoanelor cu diverse probleme sociale. Deci 

un alt rând de criterii pe lângă cel deja existent, pentru că o persoană în momentul în care ajunge pe 

acea listă pentru locuințe sociale, clar este o problemă că o persoană  fie are venituri reduse, fie are 

diverse probleme financiare sau au fost evacuate sau în ce situații se mai regăsește. Repet 

propunerea mea, mă bucură că ați inițiat și dumneavoastră acest proiect. Personal nu sunt de acord 

doar cu privire la 3 luni, practic acest ajutor să fie dat doar pe perioada iernii și rămân în continuare 

către dumneavoastră cu rugămintea să-l introducem pe ordinea de zi astăzi și dacă ulterior vrem să 
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facem modificări putem să o facem oricând, dar să nu riscăm ca de la 1 ianuarie practic acest ajutor 

să fie blocat prin faptul că proiectul respectiv se află în continuare în transparență. Mulțumesc! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Eu sunt de acord. Putem să 

suplimentăm ordinea de zi. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: În aceste condiții va trebui de la 

cabinetul dumneavoastră să luăm documentația și să o transmitem colegilor de la Juridic și 

Economic pentru rapoarte în regim de urgență. 

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

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1:  Da. Dacă tot suplimentăm 

... pentru că e regim de urgență. Am înțeles! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Da. 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bine...proiectul înțeleg că stă de o 

lună deja. Deci putea fi făcut mai repede. Domnul Gheorghe, vă rog, din online! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da. Mulțumesc! Aș vrea în primul rând să o felicit pe 

doamna Primar și administrația cu cele mai mari realizări, printre care amintesc: investițiile realizate 

de până la 10% din suma alocată din bugetul total de investiții, curățenia exemplară din sectorul 1, 

parcurile întreținute exemplar, implementarea unui registru verde, primul spital de transplant de 

plămâni din sud-estul Europei dat în folosință în doisprezece luni. Până și chinezii se uită cu jind la 

această performanță. Un buget construit perfect și armonie și performanțe similare cu primăria din 

Tokyo. Felicitari, doamna Primar! V-am auzit ce ați spus mai devreme. Mă bucur că suntem pe 

drumul cel bun. În același timp aș vrea să vă amintesc totuși că avem un raport la Curtea de Conturi 

și că vă cerem dumneavoastră și aparatului să veniți cu bugetul care să includă toate facturile 

restante, atât cele descoperite de Curtea de Conturi, cât și cele care există în ultimele 9 luni. Vă aduc 

de asemenea aminte că vă rog să răspundeți la adresele mele. Au fost 40 de adrese trimise către 

toate departamentele din Primărie, prin care să aflăm care sunt facturile restante. Desigur și eu vă 

recomand și dumneavoastră și consilierilor locali să citiți Legea 273 prin care se exprimă foarte clar 

care este și obligația forului deliberativ. În final, vă rog ca în cel mai scurt timp, poate chiar 

săptămâna aceasta, să veniți dumneavoastră împreună cu aparatul pe care îl conduceți, să veniți cu 

un buget care să includă toate aceste sume și toate concluziile Curții de Conturi. Vă mulțumesc! 

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

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Bună ziua! Mulțumesc! Am o cerere, o rugăminte de fapt 

către doamna Primar, pe care o salut. Bună ziua, doamna Primar! Bună ziua, dragi colegi, din nou! 

Am o cerere, o rugăminte legată de boilerele montate în Aviației, pe care le-ați cumpărat cu acordul 

nostru, evident. Este o soluție bună, însă este o soluție provizorie. Dar nu aș vrea să ne trezim peste 

câteva luni cu acuzația că nu am respectat legea. Aș vrea și vă rog să ne prezentați contractul cu 



   
 

  12/35 
 

 

Termoenergetica, contractul în care să nu fim acuzați că am spart zidurile de la centrale și am 

intervenit abuziv în țevile de apă caldă, care nu sunt ale noastre. Știți că orice soluție provizorie 

prezintă riscuri. Nu aș vrea să se întâmplă o catastrofă și noi să fim răspunzători direct. Aș vrea să 

ne prezentați contractul cu Termoenergetica și acordul PSI. Vă mulțumesc! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnule consilier, n-aveți 

cum să fiți responsabili. Dumneavoastră sunteți... ați votat proiectul, dar de implementarea lui sunt 

eu responsabilă. Acum, da, dacă am înțeles bine, vreți să vedeți autorizațiile pe care le are acest 

proiect, nu? O să vă punem totul la dispoziție, nu e nicio problemă. Asta ați cerut, nu? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Da, sigur, da. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Ok, sigur! 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Contractul cu Termoenergetica  și acordul PSI. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Da, da, da. Acest proiect 

este votat de Consiliul Local, de Consiliul General. Firma care l-a desfășurat împreună cu 

Termoenergetica este o firmă... una dintre firmele cele mai solvabile și profesionale din lume în 

acest domeniu. Echipamentele vin din nodul Europei, au făcut un drum mare ca să ajungă aici, toate 

premisele sunt bune ca proiectul să se desfășoare într-un mod foarte sănătos și profesionist. O să vă 

punem la dispoziție absolut toate, toate informațiile, bineînțeles. 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Mulțumesc mult! Dacă vă asumați răspunderea, vă 

mulțumim mult! Să ne dați contractul, vă rugăm! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Popa, vă rog! O 

secundă, doamna Popa! Doamna Porumb dorește să intervină din sală. Scurt. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: O secundă pe subiectul colegului 

nostru. Vroiam să întreb, doamna Primar, până la urmă noi, Primăria Sectorului 1, avem încheiat un 

contract cu firma respectivă care a montat aceste sisteme în Aviației? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1:  Da, da! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Deci noi? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1:  Da, Primăria! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Ok. Și vroiam să vă întreb... Cred că 

legal am sărit un pic pașii, pentru că eu nu-mi amintesc să fi revenit în Consiliul Local acel proiect 

de hotărâre prin care noi și aprobam protocolul cu Termoenergetica. Nu era acesta primul pas pe 

care trebuia să îl respectăm? De ce nu... De ce am sărit? 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Doamna Viceprimar, avem 

votul în Consiliul Local, votul în Consiliul General. Până la urmă nici nu aveam nevoie de aceste 

voturi pentru că noi am plătit aceste echipamente care într-adevăr încălzesc apă și apoi este primită 

de Termoenergetica. Dacă credeți că lipsește ceva, puteți să sesizați nu știu… dar eu cred că noi toți 

aici ne-am făcut datoria și am făcut totul posibil ca cetățenii din Aviației să aibă căldură. Vă 
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reamintesc că este un proiect-pilot. În momentul în care acest proiect-pilot funcționează perfect și se 

pare că funcționează perfect, a fost deja pus în funcțiune, o să putem să-l extindem și atunci o să 

revin din nou în fața... Nu știu, trebuie să verific dacă trebuie să revin sau nu. Dar dacă doriți, o să 

putem să discutăm din nou extensia proiectului-pilot la mai multe puncte termice în sector. Mersi! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Proiectul într-adevăr dacă este unul util 

pentru cetățenii din zonă, clar se poate multiplica. Doar, repet, eu rămân la părerea mea că am sărit 

un pic pașii legali, dar cu siguranță instituțiile care vor trebui să verifice anul următor își vor da... își 

vor exprima atunci clar o opinie și pe acest subiect. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Și dacă sunt contracte 

semnate, bineînțeles trebuie să fie puse pe site-ul Primăriei, conform HCL-ului pe transparență din 

aprilie. Doamna Popa, vă rog! 

Doamna Daniela Popa (online): Vă mulțumesc! Sper că mă și auziți bine. 

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

Doamna Daniela Popa (online): Eu doar voiam să fac unele remarci după ce au discutat și colegii 

mei. Doamna Armand, să știți că la un an după această dezastruoasă administrare chiar nu vă mai 

crede nimeni. Doar mințiți... Care școală nouă? Care...? Nu... Deci dumneavoastră doar mințiți. Mai 

bine decât colega mea, doamna Regalia, nu știe nimeni problemele din școlile sectorului 1. V-a atras 

atenția pentru toate, unde e nevoie de finanțare și de ultimele facturi pentru utilități, că acum, în 

ultima lună, chiar nu poți să mai faci investiții. V-am lăsat, și știți prea bine, bazinele olimpice 

finalizate 70-80%. Nu le-ați finalizat. Aici la George Enescu doar ați extins și nu ați fost în stare 

măcar să modernizați acea clădire și să fie pe specificul unor săli de studiu pentru acești minunați 

elevi. Al doilea, a doua remarcă… Dacă nu știați, Primăria Sectorului 1 este o instituție publică. 

Dacă dumneavoastră vreți să stați izolată, foarte bine, stați izolată, oricum nu vă deranjează nimeni, 

dar nu pedepsiți funcționarii și nu îngrădiți drepturile cetățenilor și consilierilor aleși să intre în 

această instituție. E o instituție publică. Nu e normal ca la o toaletă să te duci cu cartela. Ați 

securizat și izolat Primăria exact așa, și e părerea mea, exact cum vedem în filmele americane că e o 

închisoare d-asta americană. Exact așa e și Primăria Sectorului 1. Dar părerea mea personală e că 

sectorul și instituția, clădirea Primăriei, arată după chipul și asemănare celei care o conduce. 

Referitor la proiectul cu criteriile, mă iertați, cu prelungirea ajutorului la plata chiriei, ați spus, 

doamnă Armand, că vreți să modificați criteriile. Care criterii? Vă spun eu! Până în 2018 acest 

sprijin, ajutor la plata chiriei s-a dat către persoanele evacuate. Noi, în 2019, și cred că și 

dumneavoastră ați votat atunci în calitate de consilier, am extins acest ajutor pentru toate persoanele 

care se află pe lista de priorități, tocmai pentru echitate. Abia așteptăm acest proiect, pentru că sunt 

doar 69 de familii care beneficiază de acest sprijin, de acest ajutor și chiar e păcat acum și în această 

zi să le oprim acest ajutor. Sunt familii care au mare nevoie, mare nevoie, care au mulți copii, care 

stau în condiții improprii și noi doar le oferim acest sprijin ca să poată să stea și ei într-un spațiu 

decent. Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Tudose! 
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Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bună ziua! Doamna Primar, aș dori să-mi confirmați sau să-mi 

comunicați dacă datele pe care le-am primit legate de execuția bugetară de 4,7% pentru anul acesta 

sunt corecte? Și dacă sunt corecte, să-mi explicați bucuria dumneavoastră pentru acest rezultat. Asta 

o dată. S-a discutat de introducerea pe ordinea suplimentară sau în ședința de astăzi a unui proiect 

privind locuințele sociale cu care sunt total de acord. Aș dori să știu ce se întâmplă și cu proiectele 

comisiilor care zac deja de trei ședințe. E vorba de Brai Cata și analiza avocatei Trandafir. S-au 

oprit la dumneavoastră. Deci noi nu am primit niciun fel de convocare, comisiile alea  au fost votate 

de Consiliu la o mare bătaie de joc. Nu s-a întâmplat nimic! În ședința trecută am solicitat în mod 

clar, deschis, răspicat să ni se prezinte în fața Consiliului contractul cu Termoenergetica. Este un 

contract încheiat între administrația publică, Primăria Sectorului 1, și o societate. Mă rog, cu... din 

punct de vedere legal, nu știu cât respectă acest contract cadrul legal. Dar în afară de faptul că mi s-a 

spus că da, există undeva în spațiu, în eter, în cloud, oriunde, nouă, l-am solicitat, am spus răspicat... 

nu știu, trebuie să vă bombardăm cu hârtii, consumăm hârtie ca să le vedeți, poate așa ne luați și pe 

noi în seamă… Și mai am două probleme că tot ați luat tematica de mediu ca fiind una din temele 

prioritare. Așa cum bine știți, mă rog, nu știți dumneavoastră, știe domnul Păiuși, că dumneavoastră 

erați la Bruxelles, am reușit în mandatul trecut să igienizăm una din locațiile-problemă din sectorul 

1, cea de pe strada Subcetate. Au avut loc alegerile și a rămas a doua locație-problemă, strada 

Baicului 46... Bacului 46. Acolo așteptam rezultatul instanței. Rezultatul instanței ne-a dat dreptate. 

Am câștigat în instanță noi, Primăria Sectorului 1, cu obligația de a face. Cel care deține locația 

respectivă, unde este un focar de infecție și un munte de gunoaie, a făcut apel. Apelul a fost respins 

în data de 16.12.2020. A trecut încă un an de zile, doamna Primar. Suntem în 06.12.2021 și locația 

respectivă se prezintă la fel ca acum un an de zile, ba mai rău pentru că s-au mai acumulat gunoaie. 

Asta  de pe partea de mediu. Trebuia ca Poliția Locală să pună în aplicare decizia instanței obținută 

prin apel cu obligația de a face și de a igieniza zona. Legându-mă de partea cu Poliția Locală, pentru 

că tot s-a discutat atâta, a fost unul din subiectele preferate, subiectul Poliției Locale, mai am o 

informație pe care vreau sa mi-o confirmați. Nu putem să cerem profesionalism din partea 

polițiștilor locali ai Sectorului 1 fără ca acestora să li se ofere pregătirea practică și teoretică care să 

le asigure acest profesionalism. Vreau să vă întreb în mod deschis la câte cursuri de perfecționare au 

participat în 2021 și, în special, la câte trageri în poligon, trageri obligatorii care în mandatele 

trecute aveau loc o dată pe lună, iar în acest mandat, din informațiile pe care le  am, anul acesta nu 

s-a efectuat niciun fel de tragere. Conform Legii 295, este o încălcare flagrantă a legii care va duce 

ulterior la imposibilitatea ca agenții de poliție locală să mai dețină arme. Vreau să-mi răspundeți și 

mie, cum s-a gestionat această situație? Pentru că am ajuns în luna decembrie, mai sunt 20 de zile, 

agenții de poliție locală nu au făcut nici măcar o singură trage în poligon. Și în aceste condiții își 

pierd dreptul de a purta și utiliza armă în exercițiul funcțiunii. Aceste arme erau pe autorizație de 

utilizare. Nu stau, înțeleg că sunt închise în sediul Poliției, este iarăși una din... mă rog, lucrurile mai 

puțin știute. Vreau să vă întreb, la toate cele ce vi le-am semnalat, care este răspunsul 

dumneavoastră? Începem cu execuția bugetară de 4,7 și aștept răspunsurile și pentru Poliția Locală. 

Vă mulțumesc! 
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Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: O să încep cu comisiile 

PSD, pe care PSD le-a cerut... Sunt în termen și parcurg toți pașii administrativi, o să revină în 

Consiliu, probabil. În ce privește Baicului, eu sunt extrem de atentă la problema cu... eu nu v-am 

întrerupt, domnule Tudose, și vorbiți foarte mult, să știți… Baicului și eu sunt foarte atentă, uit ce 

depozit de... Baicului, nu? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Bacului… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1:  Bacului, Bacului, așa e, 

Bacului, da. Știu, am fost acolo de mai multe ori. Pentru mine era o problemă juridică. O să verific 

imediat, pentru că dacă aveți dreptate, e o veste foarte bună și o să acționăm imediat. Cu tragerile, 

cu Poliția Locală, să știți că cursurile de perfecționare pentru mine sunt importante, dar au fost 

blocate de pandemie. Nu este obligația Poliției Locale să facă trageri în poligon. Așa știu eu, 

domnule consilier. O să verific acest lucru, dar nu este o obligație. Cursurile de perfecționare pentru 

mine ar fi o obligație, dar au fost blocate. Anul viitor o să fiu foarte atentă să se țină aceste cursuri. 

Se poate în domenii diferite decât ce ați vrea dumneavoastră, pentru mine nu partea  de tragere este 

cea mai importantă. În multe alte aspecte trebuie să perfecționăm Poliția Locală. Și partea de mediu 

este una absolut extrem de importantă, da… tot ce este colectare selectivă, tot ce este legat de 

mediu, de care Poliția este responsabilă ar suferi niște îmbunătățiri, ca să spun așa. Ce mai aveați? 

Partea de buget. Mi se pare un pic ironic din partea unui consilier care a blocat bugetul timp de patru 

luni să mă întrebe cum stăm cu execuția. Mai sunt întrebări? Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Tudose, vă rog! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, da, doamna Primar, am mai pus întrebări. Era vorba de 

contactul cu Termoenergetica, la care n-ați răspuns.  

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnule consilier, da. 

Contractul cu firma Greco, că așa scrie pe container și e mai ușor să menționăm. Eu cred că este 

deja publicat pe site-ul Primăriei. Cineva poate să verifice? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose:  Vă rog! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Eu cred că deja este 

publicat. Dacă nu e publicat acum, o să fie publicat pentru că așa este... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose:  Noi am…Deci eu, personal am cerut în ședința trecută și din 

respectul pe care ar trebui să îl avem reciproc, primar-consilieri, era normal nu să-l  publicați pe 

site-ul Primăriei, să-l transmiteți în primul rând tuturor colegilor consilieri, ca să avem cunoștință 

despre ce e vorba. Și între altele, probabil ar fi trebuit să treacă și prin Consiliu pentru a fi votat. 

Cred, nu știu, asta zic. Bun. Revenind la problema de pe Bacului 46. Tocmai v-am transmis pe 

WhatsApp deciziile de instanțe, ca să vedeți clar că nu bat câmpii și că e ceea ce v-am spus cu 

16.12.2020. Este luată direct de la instanță. Deci aveți documentele trimise. Pe de altă parte, apropos 

de partea de colectare selectivă și subiectul de mediu, colectarea selective… vreau să mă lămuriți și 

pe mine cum vă tot... ați preluat, asta e un lucru bun că ați preluat proiectul fostei conduceri a 

Primăriei, cea privind pubelele îngropate, dar nu ați rezolvat problema amplasării lor. Aceste pubele 
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îngropate aveau și au în continuare problema locațiilor unde vor fi amplasate, pentru că acele locații 

și așa cum bine sunt sigur că aveți la cunoștință trebuie schimbată destinația terenului, trebuie o 

locație specială care va fi destinată acestor pubele. Sunt multe aspecte. Iar ca să închid partea de 

mediu, am menționat și data trecută, dar s-a trecut așa oarecum peste... Dumneavoastră ați făcut un 

proiect prin care cereați cele 11 hectare de la Primăria Capitalei pentru împădurire. Foarte corect. 

Nu spun ca nu ați pus proiectul PSD-ului care era mult mai bine argumentat. Ați propus proiectul 

dumneavoastră. Proiectul PSD-ului și acuma zace la dumneavoastră. Nu mai contează asta. 

Problema este că ați primit de la Capitală un răspuns destul de, mă rog, ironic, prin care vi se spunea 

că nu se poate să ne dea acel teren, că ei acolo urmează să facă investiții, stație de concasare, stație 

de betoane și toate cele. Problema pe care mi-am pus-o când am văzut răspunsul Capitalei era că în 

acel răspuns era trecut doar un certificat de urbanism de care știam că a fost eliberat în 2018. Am 

sperat că, mă rog, au făcut greșeala să facă pașii unor investiții pe acel teren fără autorizație de 

construcție, pentru că asta ar fi fost o chestie care ne-ar fi atras destul de multe probleme. Ca să 

înțeleg că tocmai noi, Primăria Sectorului 1, cei care ne luptăm pentru mediu, cei care ne luptăm să 

închidem groapa, să împădurim acel teren, am dat autorizație de construire Capitalei pe cele 11 

hectare pentru iluminare, camere de luat vederi și împrejmuire, în vederea realizării obiectivului pe 

care și l-au propus: stație de concasare, stație de betoane. Așa că nu știu, din punctul acesta de 

vedere, vreau să vă întreb, aveți un aparat atât de slab pregătit că nu a fost capabil să vă informeze 

înainte să trimiteți un proiect prin care cereți un teren să-l împăduriți? Teren pe care tot 

dumneavoastră autorizați stația de concasare și betoane? Nu știu, deja mă depășește. Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă doriți să răspundeți. Domnule 

Tudose, ca întrebare, această autorizație când a fost emisă? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Am verificat cu domnul Viceprimar Păiuși și cu Biroul de 

Urbanism, este emisă în urmă cu câteva luni de zile în mandatul doamnei Primar. Ea a avut 

certificatul de urbanism, inițial a fost în 2018. Datorită situației acelei zone, pentru că este o zonă cu 

multe probleme și nu mai trebuie să dezvoltăm pe raza sectorului 1 facilități de depozitare și de 

procesare a deșeurilor. Dar dacă doamna Primar, în pofida celor ce mi-a spus și mie, a spus tuturor 

că nu se va întâmpla chestia asta, a emis această autorizație... Nu știu dacă poartă semnătura 

doamnei Primar sau a domnului Păiuși, mai puțin contează. A fost emisă în acest mandat în ultimele 

două luni de zile. Înainte, m-am asigurat, este emisă înainte de proiectul prin care doamna Primar a 

cerut alea 11 hectare la Capitală. Suntem.. 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Ne facem de rușine. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Doamna Primar, dacă doriți să 

răspundeți… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Nu. Vreau să spun două 

aspecte. În primul rând, e faptul că autorizațiile de construire se dau legal. Ne place, nu ne place. 

Mie nu îmi plac blocurile între case, mie nu-mi plac multe lucruri, dar dacă într-o zonă sunt blocuri, 

legea autorizează blocuri. Eu nu vorbesc aici... m-am exprimat greșit. Vreau să spun că autorizațiile 



   
 

  17/35 
 

 

se dau conform legii. Punct. Apoi pe un teren, unde vrem să împădurim... Numai cei care n-au 

împădurit niciodată nu știu că trebuie camere video. Eu am împădurit cu mâna mea niște terenuri. 

Din cauză că n-am avut camere video, acești arbori au fost distruși destul de repede ca să...da? Au 

fost furați, au fost... Ok. Și atunci faptul că este împrejmuit terenul și se pun camere video, nu este 

deloc o problemă pentru proiectul nostru. Mulțumesc! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Primar, încerc să vă fac să înțelegeți. Dumneavoastră 

ați cerut un teren pentru împrejmuire... pentru împădurire de la Capitală. Capitala a refuzat să vă dea 

acest teren. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Când asta? Când asta, 

domnule consilier? Și știți foarte bine lucrul acesta. Că vrem să discutăm cu SRI să ridice... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: N-are legătură… 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Aceste constrângeri... Știți 

foarte bine. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: N-are legătură. Doamna Primar, n-are legătură ce spun eu cu ce 

spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră veniți și-mi spuneți acum că este foarte bine că terenul este 

împrejmuit, cu camere video pentru împădurire. Nu aveți voie în acest moment, legal, să intrați 

acolo să faceți măcar un pas. Nu este terenul sectorului 1. Este terenul aparținând Primăriei 

Capitalei, care tocmai a demarat o investiție, ne-a și justificat-o, 160.000 și încă șase milioane, mă 

rog, niște sume d-astea așa, în vederea atingerii scopului pe care ei îl au cu acest teren. Asta încerc 

să vă explic. Eu nu vă... încă o dată și precizez foarte clar și poate vă va surprinde ce spun acum. Nu 

am pus la îndoială poate buna intenție a dumneavoastră de a încerca să faceți acolo o împădurire. 

Este corect. Dar dacă nu aveți traseul legal prin care să o faceți și pârghiile legale prin care să 

atingeți acest obiectiv, nu o veți putea face! Asta încerc să vă explic. În momentul în care 

dumneavoastră tocmai ați autorizat Capitala să înceapă investițiile acolo, deja este o bătălie 

pierdută, pentru că tocmai noi am autorizat acest lucru. Și un ultim lucru. Dumneavoastră spuneați 

de contactul cu acea societate Greco sau cum se cheamă. Eu nu despre acel contract v-am întrebat. 

V-am întrebat dacă există contract cu Termoenergetica, pentru că noi vărsăm apa caldă în rețeaua lui 

Termoenergetica. Asta am întrebat. Există contract cu Termoenergetica? Dacă există, de ce n-ați 

trecut prin Consiliu? Dacă nu există, care este forma prin care noi livrăm cu Termoenergetica? Este 

o societate, iar noi suntem autoritate publică locală. Mulțumesc! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Bun. Domnule Tudose, 

referitor la proiectul care ne interesează, de care vorbiți de fiecare dată. Putem să continuăm 

dialogul în afara Consiliului Local, pentru că într-adevăr este un subiect care mă interesează foarte 

mult și se pare și pe dumneavoastră. Da vreau să vă spun, sunteți acum la guvernare. Puteți să 

discutați cu Guvernul. Aici depinde de Guvern acest aspect. Știți? Și cred că aici ar fi cel mai 

constructiv lucru pe care ați putea să-l faceți. Eu vă propun să oprim aici dialogul, să discutăm în 

afară, și să trecem la vot. Vă mulțumesc! 
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Domnul Cristian-Adrian Tudose: O singură replică și cu asta închid. Doamna Primar, ceea ce 

spun acum chiar o să șocheze pe toată lumea. Tocmai am văzut o inițiativă bună a USR-ului. 

Atenție! O inițiativă foarte bună a USR-ului. Este vorba de inițiativa legislativă prin care arderile 

ilegale sunt trecute cu sancțiune penală. Este un proiect legislativ pe care l-a propus USR-ul în acest 

moment. Și vin și vă dau  replica pe care tocmai mi-ați servit-o dumneavoastră. Ați guvernat această 

țară dezastruos timp de un an de zile. De ce n-ați făcut acest proiect? Măcar atâta lucru să rămână în 

urma dumneavoastră. Să fi rămas un proiect de genul acesta, prin care te incriminăm în mod legal 

arderile ilegale și să putem să le pedepsim conform Codului Penal. Și atunci, într-adevăr, buna 

intenție era argumentată și cu fapte. E același lucru pe care l-am spus legat și de activitatea 

domnului Berceanu, care vorbește despre orice, a făcut foarte multe și respect acest lucru, mai putin 

de un singur subiect, care se numește Iridex, groapa de gunoi Rudeni, Sectorul 1. Pe care o cunoaște 

foarte bine. Asta încerc să vă spun. Vă mulțumesc și cu asta închid! 

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

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Colegul meu a pus o întrebare de două ori și Alberto o dată. 

Doamna Primar nu a răspuns la întrebarea cu Termoenergetica. Adică, trebuie să punem de patru ori 

întrebarea? Adică, domnule Președinte, cred că... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Aveți... Nu vă place 

proiectul? 

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Întrebarea e clară! Există un contract cu Termoenergetică sau 

un acord cu ei? Da sau nu? Asta-i întrebarea! Să știm! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Cu Termoenergetica nu 

există un contract financiar. Nu. Adică nu...nu. Această energie care este încălzită, este vorba de apă 

caldă, care este... adică apă care este încălzită, se regăsește direct la...  

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Păi... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: ...în țevile care ajung la 

oameni acasă. Protocolul așa spune. Înțelegeți? Altceva nu spune. 

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Deci există un protocol, da? Ne puteți... până la finalul 

ședinței să primească fiecare consilier pe mail la acest protocol? E... 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Fiind proiectul-pilot… fiind 

un proiect-pilot, care acuma se pune la zi, nu știu exact dacă protocolul este definitivat sau nu. Este 

un proiect- pilot agreat între cele două instituții. 

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Cred că este în regulă și forma de acum. Și proiect-pilot 

dacă, măcar să-l avem spre informare. Mulțumesc! 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Eu, ce cer de la 

dumneavoastră este un sprijin pentru acest proiect, știți? Nu niște șicane administrative. Mulțumesc 

mult! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun! Dragi colegi, așteptăm și ca 

proiectul doamnei Porumb să treacă prin direcțiile de specialitate, să primească avizele. După aceea 

trebuie să vină prin comisiile de specialitate ale Consiliului și după aceea să putem să suplimentăm 

ordinea de zi, să-l supunem și pe acela la vot. De aceea o să vă rog să votăm acum ordinea de zi. Și 

după aceea o să luăm o pauză. Doamna Secretar General crede că într-o jumătate de oră se rezolvă. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Ce-ați spus, că facem o 

pauză? 

Domnul Daniel-Co nstantin Ciungu - Președinte de ședință: Pentru avize. Domnul Caraian, cum 

votați ordinea de zi? 

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

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

Domnul  Gheorghe, ne auziți?... Doamna Halaț?  

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Haliț? 

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

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

Doamna Iacob? Domnul Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Pentru! 

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

Doamna Daniela Popa (online): Votăm ordinea de zi, da? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da. 

Doamna Daniela Popa (vot online): Pentru!... (neinteligibil)... doamna primar Armand așa face ea 

intenționat. Că se preface că nu înțelege. Dânsa a mai trecut o dată printr-o situație de asta, când a 

explodat o țeavă. Așa să pățim și acum? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Să sperăm că nu, doamna Popa. 

Însă, doamna Primar a plecat pentru un  moment din sală. Domnul Șerban, cum votați? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru! 

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

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Revenim. Domnul 

Gheorghe? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Iacob? Ok! 

Doamna Iacob nu este prezentă. Avem unanimitate voturi pentru a consilierilor locali prezenți. 

Ordinea de zi a fost aprobată. 

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 26 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dragi colegi, vă rog să luăm o pauză 

de aproximativ jumătate de oră.. Așteptăm avizele și după aceea comisiile. Aș ruga președinții 

comisiilor care  vor primi  acest proiect să fie atenți la doamna Secretar atunci când e momentul. 

- Pauză - 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să continuăm, dragi colegi! 

O să supunem la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul propus de doamna Porumb. Mai întâi 

votăm suplimentarea. O să rog colegii de la tehnic să pună pe ecran. Și eu o să întreb în online. 

Pentru suplimentarea ordinii de zi, domnul Caraian, cum votați? Nu este. Domnul Gheorghe, cum 

votați suplimentarea ordinii de zi? Nici dânsul nu este. 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): Prezentă! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Cum votați pentru suplimentarea 

ordinii de zi? 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (vot online): Mă scuzați! Am crezut că se face... Pentru!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nicio problemă! Doamna Iacob?   

N-o vedem pe doamna Iacob. Domnul Caraian, cum votați suplimentarea ordinii de zi? 

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

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Pentru! 

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

Doamna Daniela Popa (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru! 

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

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Revenim la doamna 

Iacob. Nu este. Și domnul Gheorghe? Nu este. Ok! În sală mai avem un vot… Cine nu a votat în 

sală? Ok! Domnul Nicolaescu mai este.  Haideți să votați! Suplimentarea ordinii de zi votăm. 

Mulțumim. Avem 25 de voturi pentru și două absențe. Domnul Gheorghe și doamna Iacob pentru 

acest vot. Suplimentarea a fost votată. 

 

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 avem citirea primului proiect, 

cel cu rectificarea. După aceea al doilea. La rectificare înțeleg avem și un număr de amendamente. 

Voi citi proiectul: 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al 

subdiviziuni administrativ-teritoriale a Sectorului 1 al Municipiului București pe anul 

2021 (proiectul K2-363/24.11.2021)  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici, dacă sunt puncte de vedere, 

înainte să citim amendamentele… Da. Doamna Regalia ne spune că trebui să o invităm și pe 

doamna Primar. Desigur, o invităm. Da! Ok! Deci avem domnul Drăgușin, domnul Jurubiță... Vă 

rog, domnul Drăgușin! 

Domnul Laurențiu Drăgușin: Mulțumesc! Eu vreau să vă propun, să citesc cele patru 

amendamente pe care le avem la proiectul de buget. În ordinea următoare:  

Amendamentul nr.1 al Primarului Sectorului 1 (nr. 106/06.12.2021) 

La 106 am vrea să modificăm art. 2 alin. (1) paragraful 7: În loc de ”Se aprobă cheltuielile 

capitolului 65.02 subcapitolul 65.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul învățământului, în sumă de 

91.924 mii, conform anexei, din care: - secțiunea de funcționare 75 de milioane; - secțiunea de 

dezvoltare 16.453 mii lei” să-l înlocuim cu următorul text: ”Se majorează capitolul 65.02 

subcapitol 65.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul învățământului: - secțiunea de dezvoltare cu 

suma 358 mii lei”.  

Tot în cadrul acestui amendament modificăm și am vrea să să fiți de acord să modificăm și art. 2 

alin. (1) paragraful 8, astfel: ”Se modifică capitolul 66.02 subcapitolul 66.02.06.01 - Spitale 

generale, unde diminuăm secțiunea de dezvoltare cu suma de 358 mii lei. Acest amendament 

vizează redimensionarea branșamentului de gaze naturale de la Școala Gimnazială Herăstrău, partea 

de construcție modulară, precum și lucrările și serviciile pentru dezvoltarea unui loc de consum de 

energie electrică existent, pentru consum conectat la rețeaua publică de energie electrică ce aparține 

acestui obiectiv, și anume realizare construcție modulară Școala Gimnazială Herăstrău. Este evident 

că odată ce facem o școală modulară are nevoie de consum mai mare și e nevoie de un branșament 

electric. Deci pentru acest amendament suma totală este de 358 de mii lei.  
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Amendamentul nr. 2 al Primarului Sectorului 1 (nr. 107/06.12.2021): 

Are în vedere art. 2 alin. (1) paragraful 2, și anume: Să majorăm cheltuielile de la capitolul 51.02 

sucapitolul 51.02.01.03 - Autorități executive Sectorul 1: - secțiunea de dezvoltare, cu 161 mii lei. 

Iar la art. 2 alin. (1) paragraful 13 - subcapitolul 84.50 - Alte cheltuieli în domeniul 

transporturilor, parcaje, se diminuează suma de dezvoltare cu suma de 161 de mii lei. Această 

sumă și acest amendament vizează practic achiziția serviciilor de studii de fezabilitate și a 

documentației tehnice pentru obiectivul de investiții stații de încărcare pentru vehicule electrice în 

Sectorul 1. După cum știți, numărul de mașini electrice este în creștere și avem din ce în ce mai 

mare nevoie de astfel de stații de încărcare.  

 

Amendamentul numărul 3 al Primarului Sectorului 1 (nr. 108/06.12.2021): 

Se referă la Școala Gimnazială Pia Brătianu, Centrul de Plasament Sfânta Ecaterina, unde avem 

nevoie de suma 1.569.000 lei, reprezentând refuncționalizare construcție existentă, pe Mareșal 

Averescu nr. 17 pavilionul C. Și am vrea să modificăm art. 2 alin. (1) paragraful 7, astfel: să 

majorăm la capitolul 65.02 subcapitolul 65.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul învățământului:  - 

secțiunea de dezvoltare, cu suma de  1.569.000 de lei.  

Iar art. 2 alin. (1) paragraful 8: să îl modificăm de la capitolul 66.02 subcapitol 66.02.06.01 - 

Spitale generale, să diminuăm secțiunea de dezvoltare cu suma respectivă 1.569.000 de lei.  

 

Amendamentul nr. 4 al Primarului Sectorului 1 (nr. 109/06.12.2021): 

Cel de-al patrulea amendament se referă la Piața Matache, și anume: art. 2 alin. (1) paragraful 11, 

am vrea să modificăm la capitolul 70.02 subcapitolul 70.02.50 - Alte servicii în domeniul 

locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, să majorăm secțiunea de dezvoltare cu suma de 

855.000 de mii lei, respectiv banii aceștia vor fi diminuați la capitolul 67.02 subcapitolul 

67.02.05.01 - Sport, unde diminuăm cu suma corespunzătoare. Această sumă revine ca urmare a 

discuțiilor pe care le-am avut în precedentele consilii locale vizavi de situația din Piața Matache cu 

care  parțial ați fost de acord. Și anume, faptul că este nevoie de o construcție care să oprească apa 

pluvială să cadă în zona tarabelor. Deci este vorba despre modernizare și refuncționalizare, realizare 

construcție nouă în Piața Matache. Mulțumesc! Am terminat! 

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

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Mulțumesc! Partidul Social Democrat are două 

amendamente. O să le citesc acum.  

 

Amendamentul nr. 1 al PSD (nr. 111/06.12.20210): 

”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 centrala existent” și ”modernizarea instalației de tratare a apei”, astfel: 
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20.160 mii lei din cheltuielile secțiunii de dezvoltare, Titlul 51 - Consiliul Local”, conform 

memoriului justificativ numărul 044 din 12.01.2021.  

Și al doilea amendament: 

 

Amendamentul nr.  2al PSD (nr. 110/06.12.20210): 

”Art. 2 alin. (1)-9 se modifică pe subcapitolul 67.02.05.03, prin diminuarea cu 10.000 de lei din 

secțiunea de funcționare 105.501,91 mii lei. Se alocă suma de 10.000 de lei pentru capital 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. Aceasta 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. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! De asemenea, aș vrea să 

exprim și opinia noastră. A exprimat-o deja și domnul Dinu Gheorghe mai devreme. În primul rând, 

Curtea de Conturi mi-a transmis mie necesitatea de a vă transmite tuturor atât decizia cât și raportul 

dumnealor. Am făcut-o cu intermediul Secretariatului. Sper că ați primit cu toții și ați avut șansa să 

citiți raportul și decizia Curții de Conturi. Aș vrea să spun următorul lucru: Consiliul Local este 

obligat prin Legea 273/2006 să facă un buget legal și corect. Și Consiliul Local și Primarul. De 

aceea aș vrea să citez doar din această decizie, articolul 2 a Curții de Conturi: Înregistrarea 

cronologică în evidența contabilă a tuturor facturilor emise de furnizori, prestatori și primite care 

privesc cheltuielile anului 2021, astfel încât situațiile financiare întocmite la 31.12.2021 să respecte 

principiul contabilității pe bază de angajamente și să reflecte totalul obligațiilor de plată. Aceasta 

este decizia Curții de Conturi care trebuie să fie aplicată de Primărie. De aceea, noi cerem să 

implementați până la finalul exercițiului financiar 2021 tot ceea ce ne-a cerut Curtea de Conturi și 

ceea ce este legal, să bugetați toate aceste datorii, arierate și așa mai departe, așa cum este în lege. Și 

în acel moment, bineînțeles, veți avea și votul consilierilor PNL. Până în acel moment însă 

consilierii PNL se vor abține de la a vota această rectificare bugetară. Bun! Domnul Tudose, vă rog! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Profit de prezenta doamnei Primar și apreciez. Nu plecați, că cu 

dumneavoastră voiam să am un dialog. Tocmai apreciam prezenta dumneavoastră în lipsa domnului 

Păiuși. 

Doamna Clotilde-Marie–Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnul Tudose, deja am 

avut un dialog! Vă așteptăm... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Păi nu! Problema... Aveam și eu o întrebare la dumneavoastră, 

dacă vreți să-mi răspundeți. Am văzut că, mai nou, s-au pus carduri și pe lifturi. Noi, în calitate de 

consilieri, unde mai avem voie să intrăm în Primăria aceasta? Pentru că pe holuri, la birourile 

administrative, la cabinetul dumneavoastră, la cabinetul viceprimarului, la toaletele din Primărie noi 
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nu avem acces. Deci nu am primit carduri, în calitate de consilieri, așa cum puteați să considerați 

într-o instituție, mă rog, care se teme de atacuri teroriste. Bun! Ok! Perfect în regulă! Vreți 

dumneavoastră să digitalizați, să puneți carduri peste tot. Dar vi se pare normal să existe carduri pe 

lifturi pentru consilierii care vor să urce de la parter la sala de consiliu sau la etaj? Vă întreb și eu! 

Nu, e o chestie absolut de bun simț. Pentru că în ultimele două ședințe am văzut că se tot 

restricționează în mod abuziv, ilegal accesul consilierilor la birouri, accesul consilierilor la cabinetul 

dumneavoastră, la cabinetul viceprimarului. Mai nou, inclusiv la toalete și în lifturi. Asta voiam! 

Dacă se poate să-mi spuneți. Și cu asta închid! Contractul cu Termoenergetica, văd că tot nu mi-a 

răspuns nimeni nimic. 

Doamna Daniela Popa: Da, și eu! Doamna Armand! Mai țineți minte cum în mandatul domnului 

primar Tudorache erați tot timpul la doamna Frone?  

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

răspundă! 

Doamna Daniela Popa (online): ... la directorul economic? Iar Păiuși era toată ziua la Urbanism. 

Vă mai aduceți aminte? Accesul era neîngrădit. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa, doamna Primar a 

ieșit din sală. Da! Preluând ceea ce a spus domnul Tudose, aș vrea și eu să anunț Direcția sau Biroul 

de Resurse Umane să dea tuturor consilierilor locali un card de acces în toată Primăria, așa cum este 

normal și cum este legal, conform Codului administrativ. Domnul Jurubiță, vă rog! 

Doamna Daniela Popa (online): Consilierilor și tuturor cetățenilor din sector! 

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Domnule Președinte, dar cine rămâne, cine are atribuții în 

locul doamnei Primar când pleacă? Era domnul Păiuși până acum. Dar acum? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O foarte bună întrebare. Dar domnul 

Păiuși este online, în orice caz. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu e! Are  delegație? Păi?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu este nevoie de delegație, pentru 

că Primarul este încă în Primărie.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Păi este, dar... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu este plecat în concediu sau în 

delegație.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu, dar nu-i prezent. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Știm, domnul Tudose. Haideți, vă 

rog, să mergem mai departe! Deci, încă o dată, vreau să reiterez, apreciem transparența, eu știu, 

timidă din ultimul timp, a Primarului și a aparatului, dumneaei personal. Dorim să continue și dorim 

să găsim o soluție până la finalul acestui an. Încă o dată, suntem obligați de Legea bugetului să 

găsim o soluție legală, astfel încât această rectificare să poată fi votată și ne dorim acest lucru. Până 
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în acel moment grupul PNL se va abține. Bun! Haideți să luăm amendamentele la rând. Vă rog să 

supunem... Ok, avem în primul rând...  Doamna Grigorescu, vă rog! 

Doamna Alina-Cristina Grigorescu: Mulțumesc frumos! Doar foarte scurt! Dacă tot s-a făcut o 

mică pauză de discuție din nou de la amendamente, foarte, foarte scurt! Referitor la discuția dinainte 

de pauză, la situația  imobilului din strada Bacului, despre care ne-a vorbit colegul consilier, 

Tudose. Din rigurozitate, rigurozitate și curiozitate am verificat situația dosarului. Voiam doar să 

spun și să se consemneze că apelul a fost soluționat definitiv pe data de 19 octombrie 2021. Deci, 

doar acum două luni am avut o soluție, a pronunțat instanța o soluție definitivă. Deci nu decembrie 

2020. Acela a fost fondul, care nu este executoriu. Și, din câte știu eu, și din câte am verificat sunt 

bani alocați pentru acea igienizare, dar în rectificarea bugetară, pe care se pare că nu o să o votăm 

nici azi. Mulțumesc frumos! 

Doamna Daniela Popa (online): Întrebarea este cu cine va face acea igienizare? E singura 

întrebare! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Grigorescu?  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu, un drept la replică doamnei consilier! Dacă erați în 

mandatul trecut... Dar puteți să îl întrebați pe domnul Păiuși, că doamna Primar oricum nu era... În 

momentul în care Sectorul 1 a obținut hotărârea de instanță prin care ni s-a dat acceptul de la 

instanță pentru a interveni pe Munteniei cu Străbună, s-a intervenit în cel mai scurt timp. Eu nu vă 

contrazic. Se poate să aveți dreptate. Și apreciez rigurozitatea cu care verificați anumite informații. 

Dacă ați face așa și la proiectele doamnei Primar ar fi minunat. Asta înseamnă că din octombrie 

aveam posibilitatea ca Poliția Locală să își facă datoria, să intervină. Suntem în decembrie. Vă 

mulțumesc! 

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

Doamna Alina-Cristina Grigorescu: Cunosc foarte bine situația din Munteniei 16 B, pentru că 

este chiar strada pe care stau și eu. Și am sesizat și știu exact situația de acolo. Într-adevăr, s-a 

intervenit rapid pentru că era luna septembrie și fix înainte de alegerile locale. Domnul fost primar a 

venit cu surle și trâmbițe și-a igienizat acel imobil și asta este... a fost foarte clar mediatizat și... 

Foarte frumos și foarte bine că s-a întâmplat asta, după ani în care doar eu și nu știu câți dintre 

vecinii mei am făcut nenumărate sesizări. Și știu exact situația. Ce voiam să vă spun? Da, referitor la 

intervenția de igienizare acolo, sigur că ea putea fi făcută începând cu data hotărârii definitive. Dar, 

după cum bine știți și repet, sunt necesari niște bani pentru această acțiune. Și banii se regăsesc în 

rectificarea bugetară, pe care, din nou repet, nu o să o votăm. Mulțumesc! Și hai să... cred că nu are 

rost să mai prelungim discuția. Am vrut doar să se consemneze că nu e vorba de un an de când avem 

hotărârea definitivă și atât. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Ok! Haideți să supunem 

la vot primul amendament al inițiatorului. Domnul Caraian, cum votați? Domnul Caraian? Domnul 

Gheorghe? Domnul Gheorghe? Doamna Halaț? 

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

Domnul Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Pentru! 

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

Doamna Daniela Popa (vot online): Împotrivă! 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Și eu mă abțin! Scuze, dacă m-ați strigat, eu mă 

abțin! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Gheorghe, abținere...  

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Și eu, Caraian, tot la fel! Dacă m-ați strigat. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Caraian, abținere! Domnul 

Șerban?  

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Oianu, o rugăminte! Haideți 

să... că nu ne auzim cu cei din online! Domnul Șerban, pentru! Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim! Deci avem 8 voturi 

împotrivă, 7 abțineri și 11 voturi pentru. Da. Mulțumim. Amendamentul a fost respins.  

 

AMENDAMENTUL NR. 1 AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 (NR. 106/06.12.2021) LA 

PROIECTUL K2-363 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI 

ÎMPOTRIVĂ – 26 consilieri locali prezenți la momentul votului 

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

al doilea amendament al inițiatorului al primarului. Domnul Caraiman cum votați? 

Domnul Alberto Iosif Caraian (vot online): Împotrivă! Mulțumesc. 

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

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Pentru!  

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

Doamna Daniela Popa (vot online): Împotrivă! 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru! 

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

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Iacob? Nu este. 

Domnul Gheorghe? Nu  este la acest vot. 25 prezenți la acest moment. Avem 9 voturi împotrivă, 5 

abțineri și 11 voturi pentru. Amendamentul a fost respins.  

 

AMENDAMENTUL NR. 2 AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 (NR.107/06.12.2021) A FOST 

RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – 25 consilieri 

locali prezenți la momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la al treilea amendament al 

inițiatorului. Domnul Caraian, cum votați? 

Domnul Alberto Iosif Caraian (vot online): Împotrivă! Mulțumesc. 

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

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 Păiuși?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Pentru!  

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

Doamna Daniela Popa (vot online): Împotrivă! 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

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

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru!  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Iacob? Nu este. 

Domnul Gheorghe? Nu este. Iarăși 25 de consilieri locali prezenți. 9 voturi împotrivă, 5 abțineri și 

11 voturi pentru. Amendamentul a fost respins.  

 

AMENDAMENTUL NR. 3 AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 (NR.108/06.12.2021) A FOST 

RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – 25 consilieri 

locali prezenți la momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la numărul 4… al patrulea 

Amendament al inițiatorului. Domnul Caraian, cum votați?  

Domnul Alberto Iosif Caraian (vot online): Împotrivă! Mulțumesc. 

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

cum votați? Doamna Halaț, cum votați? 

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 Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Pentru! 

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

Doamna Daniela Popa (vot online): Împotrivă! 

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

Domnul Șerban? Domnul Vicol?  

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru!  

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

Gheorghe? Doamna Iacob? Și domnul Șerban? Și mai avem un vot în sală. Bun, deci avem 24 de 

consilieri locali prezenți la acest vot, la amendamentul 4. Avem 9 voturi împotrivă, 5 abțineri și 10 

voturi pentru. Amendamentul a fost respins.  

 

AMENDAMENTUL NR. 4 AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 (NR.109/06.12.2021) A FOST 

RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – 24 consilieri 

locali prezenți la momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la primul amendament al 

grupului PSD. Domnul Caraian acum votați? 

Domnul Alberto Iosif Caraian (vot online): Pentru! Mulțumesc. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Gheorghe? 

Doamna Halaț? 

Doamna Iulia Luminița Halaț (vot online): Împotrivă! 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! Doamna Iacob? Domnul 

Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Împotrivă! 

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

Doamna Daniela Popa (vot online): Pentru! 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Împotrivă! Oricum au fost depuse ca să se afle în 

treabă. 

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

Domnul Ned Vicol (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Revenim, domnul 

Gheorghe? Ddoamna Iacob? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Abținere eu! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Gheorghe este prezent la 

acest vot. Doamna Iacob? Bun. Avem 7 voturi împotrivă, 10 abțineri și 9 voturi pentru. 

Amendamentul a fost respins.  

 

AMENDAMENTUL NR.1 AL GRUPULUI PSD  (NR.111/06.12.2021) A FOST RESPINS CU 9 

VOTURI PENTRU, 10 ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – 26 consilieri locali prezenți la 

momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la al doilea amendament al 

grupului PSD. Domnule Caraian, cum votați?  

Domnul Alberto Iosif Caraian (vot online): Pentru! Mulțumesc. 

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

votați? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Abținere! 

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

Doamna Iulia Luminița Halaț (vot online): Împotrivă! Mulțumesc. 
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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! Doamna Iacob? Domnul 

Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1  (vot online): Împotrivă! 

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

Doamna Daniela Popa (vot online): Pentru! 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Împotrivă! 

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

Domnul Ned Vicol (vot online): Împotrivă!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Revenim la doamna 

Iacob. Nu este. Avem 26 de consilieri locali prezenți. Încă un vot în sală. Doamna Porumb? 

Mulțumim. Deci avem 9 voturi pentru, 10 abțineri și 7 voturi împotrivă. Amendamentul a fost 

respins.  

 

AMENDAMENTUL NR. 2 AL GRUPULUI PSD  (NR.111/06.12.2021) A FOST RESPINS CU 9 

VOTURI PENTRU, 10 ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – 26 consilieri locali prezenți la 

momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la votul proiectului în sine. 

Proiectul K2-363 pentru rectificarea bugetară. Domnul Caraian? Rog colegii să punem proiectul. 

Ok. Domnul Caraian, cum votați proiectul? 

Domnul Alberto Iosif Caraian (vot online): Împotrivă! Mulțumesc. 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Abținere! 

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! Doamna Iacob? Nu este. 

Domnul Păiuși?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Pentru!  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Popa?  

Doamna Daniela Popa (vot online): Împotrivă! 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Pentru! 

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

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Revenim la doamna 

Iacob. Nu este. Ok, avem 26 de consilieri locali prezenți, 9 voturi împotrivă, 6 abțineri și 11 voturi 

pentru. Proiectul nu a fost adoptat. 

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – din 26 de consiglieri locali prezenți în momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe. La al doilea 

punct de pe ordinea de zi. O să citesc proiectul și înțeleg că avem amendamente. Hotărârea este: 

S1. Proiect de  hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență  pentru plata 

chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, 

persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri 

ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, cu modificările ulterioare 

(K2-340/09.11.2021) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt... 

Doamna Daniela Popa (online): Domnule Președinte, vă rog o scurtă argumentare înainte să dea 

citire amendamentelor, colega mea Iulia Miloș-Olteanu... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog, doamna Popa!  

Doamna Daniela Popa (online): ... În mandatul trecut am avut foarte multe consultări cu societatea 

civilă, cu ONG - uri referitoare la aceste probleme pe partea de protecție și asistență socială. Cred că 

știți cu toții și studiile din domeniu și reprezentanții societății civile au atras atenția asupra efectelor 

pe care pandemia de COVID 19 le-a avut în special asupra grupurilor cu venituri reduse și printre 

acestea enumăr pierderea locurilor de muncă, locuirea în condiții precare, fără acces la utilități, 

locuirea în condiții de supra aglomerare, acestea sunt doar câteva. Ținând cont de faptul că în 

momentul de față nu există suficiente locuințe sociale pentru a acoperi nivelul ridicat al cererilor, iar 

în lipsa unor măsuri urgente această situație nu se va modifica, noi consilierii PSD propunem 

prelungirea ajutorului de urgență până în 2024. Considerăm că este ineficientă acordarea unui sprijin 

pe perioade scurte de timp în condițiile în care nu este soluționată în mod sustenabil problema 

locativă prin atribuirea unei locuințe sociale, iar persoanele, familiile nu au nici un fel de 
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predictibilitate asupra situației lor locative. De asemenea, ajutoarele care pot fi accesate doar pe 

perioade limitate de timp au la bază concepția conform căreia în această perioadă de timp 

beneficiarii trebuie să găsească pe cont propriu o soluție locative, ceea ce este improbabil să se 

întâmple într-o perioadă extrem de scurtă și într-un context de criză globală cum este cea actuală. 

Având în vedere prețurile ridicate de la noi din sector, știți foarte bine chiriile pe raza Sectorului 1 

sunt mari și a dificultăților pe care potențialii beneficiari le pot întâmpina în accesarea acestui ajutor, 

considerăm oportună modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019, după 

cum urmează: menținerea ajutorului de urgență prevăzut la articolul 1 se vor închiria locuințe 

exclusiv de pe raza Municipiului București și ținând cont de faptul că la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București numărul solicitărilor de locuințe depășește capacitatea fondului locativ de 

stat, considerăm că este impetuos necesar să propunem instrumente alternative de sprijin pentru a 

putea diminua efectele negative pe care le poate avea lipsa unei locuințe decente. Astfel, propunem 

prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei până la sfârșitul anului 

2024 și posibilitatea de a accesa acest sprijin și pentru plata unei locuințe care se află în afara razei 

Sectorului 1, dar pe raza Municipiului București. O las pe colega mea Iulia să citească 

amendamentele noastre. Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Miloș-Olteanu. 

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu: Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să dau citire 

amendamentului nr. 1: 

Amendament al grupului PSD:  

Articolul 1, punctul 1: Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei ca 

măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, în cuantum de 700 de lei până la 1700 

de lei lunar/persoană/familie, în funcție de numărul de persoane care figurează în dosarul de 

locuință socială pentru închirierea unei locuințe de pe piața liberă de la data încheierii 

contractului de închiriere până la sfârșitul anului 2024 astfel: 

Punctul 2: În situația în care în contractul de închiriere suma stabilită cu titlu de chirie este mai 

mică decât cuantumul prevăzut la alineatul 1, se acordă suma din contract.  

Punctul 3: Beneficiarii ajutorului de urgență prevăzut la articolul 1 vor închiria locuințe exclusiv 

de pe raza Municipiului București.  

Punctul 4: Persoanele/familiile cărora le-a fost repartizată o locuință socială și nu au finalizat 

încheierea contractului de închiriere în termen de 30 de zile din motive imputabile lor, pierd 

dreptul de a mai primi ajutor de plată al chiriei conform prevederilor prezentei hotărâri. 

Mulțumesc foarte mult. 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Eu am un singur, foarte mic comentariu aici. De multe ori nu 

suntem de acord cu colegii noștri de la PSD, dar de data aceasta suntem. Eu sunt în această comisie 

de locuințe sociale și da, din acest motiv am și inițiat acest proiect noi, la PNL. Există o nevoie 
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extraordinară în a veni în sprijinul acestor oameni care așteaptă timp îndelungat fără niciun fel de  

detalii și predictibilitate a rezoluțiilor, după care noi în comisie întâlnim situații în care avem de-a 

face cu oameni care au o pensie de 1000 și ceva de lei, 1400 de lei până în 2.000 de lei. Sunt oameni 

în situații extreme câteodată, de cele mai multe ori bineînțeles, nu câteodată și salut pe această cale 

inițiativa pe care am avut o noi, grupul PNL și amendamentul de la PSD pentru că, cu această ocazie 

arătăm puțină empatie și compasiune pentru cetățenii aflați în dificultate în Sectorul 1. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun, mulțumim! Mergem, dacă nu 

mai sunt alte puncte de vedere sau amendamente, mergem la votul amendamentului. Bun! Puteți să 

votați pe ecran. Domnul Caraian, cum votați amendamentul grupului PSD? Domnul Caraian? 

Domnul Gheorghe? Doamna Halaț? 

Domnul Alberto Iosif Caraian (vot online): La Caraian, pentru, mă scuzați! 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Da, și la mine pentru!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Gheorghe. 

Doamna Halaț? 

Doamna Iulia Luminița Halaț (vot online): Abținere! 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! Doamna Iacob? Nu este. 

Domnul Păiuși?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Abținere!  

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

Doamna Daniela Popa (vot online): Pentru!  

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Abținere! 

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

Vicol? Lipsește și domnul Vicol. Deci avem 25 de consilieri locali prezenți, 3 voturi împotrivă, 7 

abțineri și 15 voturi pentru, proiectul, amendamentul a fost adoptat. 

AMENDAMENTUL FORMULAT DE GRUPUL PSD A FOST APROBAT CU 15 VOTURI 

PENTRU, 7 ABȚINERI ȘI 3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – din 25 de consilieri locali prezenți în 

momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem către votul proiectului. 

Domnul Caraian, cum votați proiectul?  
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Domnul Alberto Iosif Caraian (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

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

votați proiectul? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru! 

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

Haliț? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțimim! Doamna Iacob? Domnul 

Păiuși? Doamna Popa? 

Doamna Daniela Popa (vot online): Pentru! 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban (vot online): Abținere! 

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

Revenim, doamna Halaț? 

Doamna Iulia Luminița Halaț (vot online): Abținere! Îmi cer scuze. 

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

Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Abținere! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Deci domnul Vicol nu 

este. Deci avem 25 de consilieri locali prezenț, 15 voturi pentru, și 10 abțineri proiectul a fost 

aprobat. 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU ȘI  10 ABȚINERI  – din 25 de 

consilieri locali prezenți în momentul votului 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Oianu, la final! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumesc! Un mic comentariu la sfârșit. Nu mai am prea multe 

cuvinte cu care să caracterizez și să oglindesc această ipocrizie de nedescris pe care o arătați de 

fiecare dată, dragi colegi de la USR. Cu ocazia asta n-ați votat, meschin, un proiect simplu, în care 

foarte puțini oameni primeau un pic de ajutor într-o perioadă de așteptare și în condiții foarte grele 

de viață. Este de-a dreptul...  nu pot să spun șocant, că nu sunt șocat, m-am obișnuit cu 

dumneavoastră așa, dar sunt înmărmurit de cât de jos puteți să vă duceți. Mulțumesc. 

Doamna Daniela Popa (online): Nu le pasă de oameni! 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (online): Aș vrea să remarc și eu ceva dacă îmi permiteți..., 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog, domnul Șerban! 

Domnul Remus-Cătălin Șerban (online): ...colegilor de la PNL nu le-a venit încă ordinul de la 

stăpân și probabil că la un moment dat o să le vină și vor vota bugetul și ce trebuie. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Domnul… domnul Șerban, nu vreau să vă întrerup, dar haideți 

să păstrăm discuția totuși în limite. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, mulțumim!  

Domnul Remus-Cătălin Șerban (online): Încerc să mă cobor și eu la nivelul dumneavoastră, deși 

este foarte greu, să știți. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Stăpânul fiecărui consilier local 

trebuie să fie propria conștiință și legea. Vă mulțumesc, dragi colegi! Domnul Podaru, mai doriți?... 

Nu mai doriți. Ok, vă mulțumesc. Probabil ne vom revedea în curând, așa că nu vă urez încă 

sărbători fericite. Declar ședința închisă. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      SECRETAR GENERAL,   

Daniel-Constantin CIUNGU                Lavinia IONESCU 

 

 

 

Întocmit, 

Oana Popa 

Georgiana Iancu Ene 

Manuela Oprea  

Mihaela Rădulescu 

Daniela Anton         

       

 

 

Verificat, 

Georgeta Raportaru  
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