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PROCES-VERBAL 

privind lucrările şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată de îndată pentru 

data de 24 octombrie 2022, ora 1200 

Nr. 32 din data de 09.11.2022 

 

 

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

Sectorului 1, prin Dispoziţia nr. 4170 / 21.10.2022, ţinând seama de prevederile art. 196 alin. (1) 

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

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

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

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor de selecție a blocurilor de locuințe în vederea 

implementării unui Proict pilot ”Termoficarea de la soare” care va sta la baza programului 

local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe prin soluții 

de eficientizare energetică (K2-091/29.04.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

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

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de 

proprietari, a Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe prin soluții de eficientizare energetică, „Termoficarea de la soare” și a 

cotei de contribuție a asociației de proprietari (K2-170 / 08.05.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

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

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

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

tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Creșterea efecienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei la nivelul unităților de învățământ din Sectorul 1 (amplasarea, montarea 

și punerea în funcțiune a panourilor fotovoltaice la nivelul a 10 unități de învățământ) (K2-117 

/ 26.05.2022) 
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Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

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

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ''Consolidare, remodelare, supraetajare și extindere cu etaj mansardat+scară 

exterioară metalică'', pentru imobilul situat în str. Pajurei nr. 15A, sector 1, București (K2-209 

/ 06.10.2022)  

 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

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

  

5. Proiect de hotărâre privind efectuarea de analize medicale de laborator gratuite și cu tarif de 

către Complexul Multifuncţional Caraiman (K2-181 / 23.08.2022)  

 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); 
 

6. Proiect de hotărâre privind efectuarea de acte terapeutice de recuperare medicală gratuite, cu 

tarif social și tarif integral de către Complexul Multifuncţional Caraiman (K2-182 / 

23.08.2022)   

 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); 
 

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

aproba transmiterea în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București a imobilului situat 

în str. Căderea Bastiliei nr. 13, Sector 1, București, în vederea reabilitării, modernizării și 

asigurării desfășurării activității Centrului Militar Sector 1 (K2-212 / 10.10.2022)  

 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
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 Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

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

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

principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București prin 

implementarea Strategiei de management și dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 

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

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

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

 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2022 (K2-219 / 

14.10.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

10. Proiect de  hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 iunie 2021        (K2-219 / 26.07.2021)  

 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 septembrie 2021  (K2-319/29.10.2021)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 



4 
 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 noiembrie 2021  (K2-383/17.12.2021)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor  de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile 

financiare, inclusiv anexele la acestea,  la data de 31 decembrie 2021 (K2-063/31.03.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

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

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

drepturilor (C4) 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 martie 2022  (K2-102/06.05.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

15. Proiect de  hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 iunie 2022        (K2-163 / 01.08.2022)  

 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

 

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

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

funcție, dintre care 11 consilieri locali au fost prezenți online, respectiv domnul Alberto-Iosif 

Caraian, domnul Marian  - Aurelian Bârgău, domnul Daniel-Constantin Ciungu, Geanin – 

Georgian Jurubiță, domnul Dinu Nicolae-Gheorghe, doamna Oana Iacob, doamna Alina-Cristina 

Grigorescu, doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu doamna Raluca – Nicoleta Haliț, doamna 

Ruxandra-Eugenia Regalia, domnul Cristian-Adrian Tudose.  
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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 21.10.2022, invitaţia 

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

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

documentația proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului 

document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 4170 / 21.10.2022, precum și proiectele de hotărâre 

puse în dezbatere în ședință au fost aduse la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei şi 

pe site-ul instituţiei.   

La ședință au participat: consilierii locali ai Sectorului 1, doamna Lavinia Ionescu - 

Secretarul General al Sectorului 1. Au luat cuvântul domnul Alexandru Pânișoară, doamna 

Cârneci, doamna Elena Mihaela Ivan, domnul Dănuț Emilian Cojocaru. 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Da? Putem începe? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1 : Bună ziua! Bine ați venit la 

ședința extraordinară convocată de îndată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, prin 

Dispoziția numărul 4170 din 21 octombrie 2022, cu respectarea tuturor procedurilor legale și 

comunicarea către consilierii locali a materialor 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 57/2019 privind Codul administrativ, am să efectuez acum apelul 

nominal al consilierilor locali, în ordine alfabetică, după cum urmează. Domnul Bârgău Marian-

Aurelian? Domnul Caraian Alberto-Iosif? Domnul Caraian?  

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online) :  Prezent! Mă auziți? Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da, da. V-am auzit. Revin, o să 

revin… 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  (online) : 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? Doamna Grigorescu Alina - Cristina? Doamna Grigorescu? 
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Doamna Alina-Cristina Grigorescu : Prezent! 

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

Doamna Iulia-Luminița Halaț : Prezent! 

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

Nicoleta? Din online, doamna Haliț?  Doamna Iacob Oana? Doamna Iacob Oana? Domnul Iordan 

Florea? 

Domnul Florea Iordan : Prezent! 

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

Georgian? 

Domnul Geanin - Georgian Jurubiță (online): Prezent! 

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

- Dorina?  Domnul Nicolaescu Andrei - Cristian?  

Domnul Andrei - Cristian Nicolaescu : 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 – Viceprimar al Sectorului 1 : Prezent! 

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

Domnul Dan-Niculae Podaru : Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Prezentă! 

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

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : Prezentă!  

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

Eugenia? Doamna Regalia? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online) : Prezentă! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Doamna  Sorete-

Arbore Otilia? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore  :  Prezent! 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Domnul Șerban Remus - 

Cătălin? Domnul Tudose Cristian – Adrian? Domnul Țîră Daniel? 

Domnul Daniel Țîră: Prezent! 

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

Domnul Ned Vicol : Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Revin la apelul consilierilor 

care nu au răspuns încă.  

Domnul Alev - Burhan Ozata : Doamna secretar, și Marian Bârgău  este prezent, nu s-a auzit, 

este în online. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Acum urma să reiau. Domnul 

Bârgău Marian  - Aurelian? Domnul Bârgău? 

Domnul  Marian  - Aurelian Bârgău (online) : Prezent, prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:   Mulțumesc!  Domnul 

Gheorghe Dinu - Nicolae?  Doamna Haliț Raluca - Nicoleta? 

Doamna Raluca – Nicoleta Haliț (online) : Prezentă, prezentă! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:   Mulțumim!  Doamna Iacob 

Oana? 

Doamna Oana Iacob (online) : Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:   Mulțumim! Doamna Miloș -

Olteanu Iuliana – Dorina? Domnul Șerban Remus - Cătălin?  Domnul Tudose Cristian – Adrian? 

Domnul Tudose?  O să rog colegii de la Tehnic…înțeleg că sunt consilieri care sunt conectați, dar 

nu se aude răspunsul, nu se aud în sală. Domnul Tudose?  Domnul Șerban Remus - Cătălin?  

Doamna Miloș? Deci eu nu văd conectați 3 consilieri. Pe domnul Gheorghe, domnul Tudose și 

domnul Șerban nu-i văd conectați. Așadar… și doamna Miloș? Având în vedere faptul că la apelul 

nominal au răspuns un număr de 23 de consilieri din numărul total de 27 de consilieri locali în 

funcție, constat îndeplinite prevederile art. 137 din Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 

privind Codul administrativ, cu privire la cvorumul necesar pentru desfășurarea legală a acestei 

ședințe extraordinare. Având în vedere durata și complexitatea dezbaterilor, dar și timpul scurt de 

doar 3 ore jumătate lucrătoare de la ultima ședință a Consiliului Local până la data prezentei 

ședințe, procesul - verbal al ședinței desfășurată în 21 octombrie 2022 este în fază de elaborare și 

va fi propus spre aprobare până la ședința următoare. Doamna președintă, vă predau lucrările 

acestei ședințe. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Mulțumesc! Chiar voiam să vă întreb, doamna 

secretar, pentru că într-adevăr ședințele sunt puse ba vinerea, ba în afara programului de lucru al 

funcționarilor publici și chiar nu e normal să stea după program. Voiam să vă întreb dacă pentru 

ședința de astăzi doamna Primar a împuternicit un viceprimar să îi țină locul astăzi. 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:   Nu am cunoștință.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Deci nu avem împuternicire pentru astăzi. Că 

dacă se retrage vreun proiect, cine îl va retrage? Ca să se consemneze în procesul - verbal că nici 

nu a împuternicit vreun viceprimar ca să poată să preia atribuțiile.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:   Trebuie să fie în concediu, 

astfel încât domnul Viceprimar Păiuși să exercite atribuțiile de înlocuitor de drept.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Mulțumesc! Avem înscriși astăzi la cuvânt pe 

domnul Pânișoară Alexandru, vă rog să poftiți la microfon, domnul Alexandru Dumitrescu, 

domnul Cojocaru Dan și doamna Ivan Mihaela. Vă rog, maxim 5 minute, maxim, ca să putem intra 

pe ordinea de zi.   

Domnul Alexandru Pânișoară, președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului : 

Mulțumesc! Bună ziua! Domnule Păiuși, sunt din nou aici, dar nu sunt abonat. Din păcate, primăria 

din care faceți parte nu răspunde nici la sesizări și nici la propuneri, motiv pentru care este singura 

cale pe care o găsesc să aduc în atenția măcar a consilierilor problemele sistemice din cadrul 

aparatului de specialitate și, bineînțeles, modul defectuos în care se administrează sectorul. Pe 

ordinea de zi, ca și vineri, sunt o serie de proiecte, printre care și “Termoficarea de la soare”, despre 

care astăzi aflu că urmează într-un fel sau altul să fie aprobat. Din punctul meu de vedere, ca proiect 

este clar unul care urmărește strict capital politic. Vorbim de 24000 de apartamente, adică vreo 

48000 de votanți, respectiv vreo 23% din alegători, care vreme de 2 ani, cât au mai rămas până la 

alegeri, vor fi, cum să zic, li se va vinde această iluzie cum că acest proiect, astfel cum a fost 

prezentat, nu cum el poate fi în realitate, evident, unul pe care, din punctul meu de vedere, l-aș 

susține cu destul de mult, în sensul în care este un proiect foarte inovator și de care nu doar 

Bucureștiul, dar toată România are nevoie. Dar modul deficitar în care a fost propus, făcut “pe 

genunchi”… De ce spun făcut “ pe genunchi”? Pentru că sunt 2 proiecte astăzi pe ordinea de zi, 

unul care vizează aprobarea proiectului și unul finanțarea. Într-unul se menționează că sunt minim 

8 luni, adică va asigura un minim de 8 luni fără cost suplimentar. În celălalt sunt minim 6 luni. 2 

proiecte scrise de aceeași persoană, dar inconsecvent. E clar că în spate nu are ceva consistent de 

pe baza căreia să emită astfel de chestiuni. Doi la mână, este un proiect care cel mai probabil va 

porni la anul în toamnă. Până atunci mai avem o iarnă. Înțeleg că CET-ul nu primește bani, deși 

pompele de căldură nu vor da iarna aceasta nicio căldură. Pentru că vorbim de cel puțin un an de 

zile de pregătire a proiectului. Aș găsi mult mai oportun ca întâi să se plătească CET-ul, fiind o 

sursă imediată de căldură până când ne preocupăm mult mai aplecat asupra acestui proiect cu 

pompe de căldură. Deci, din punctul meu de vedere, este strict un proiect care urmărește capital 

politic. Avem deja o pompă instalată în Aviației care a funcționat 8 ore, deci probabil vrem să 

replicăm această performanță. Și din acest motiv, din punctul meu de vedere, acest proiect trebuie 

regândit și spun inițiatorilor, pentru că el în sine, așa cum este prezentat, nu pare să fie sustenabil. 

Sunt multe aspecte care nu au fost luate în considerare atunci când s-a propus. În ceea ce privește 

proiectul de transpunere în practică a principiilor bunei guvernări. Aici am avut….mi se pare foarte 

amuzant, deși este extrem de tragic. Deși acest proiect urmărește exact transparentizare, 

eficientizarea procesului administrativ, chiar în cadrul acestui proiect se menționează următoarea 

chestiune: consultări efectuate în elaborarea proiectului de act, nu este cazul. Activități de 
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informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului act, nu este cazul. Propunere 

funcționarilor publici, specialiștilor în domeniu care l-au întocmit, evidențiind atât avantajele, cât 

și dezavantajele variantelor de soluții propuse, nu este cazul. Deci el vizează aparatul de 

specialitate care n-a fost implicat în procesul de elaborare a acestui act. Mi se pare foarte curios 

cum căutăm să obținem niște finanțări ca să acoperim niște neajunsuri care nu țin de aparatul de 

specialitate, ci țin de decizii. Mai degrabă, cu acești bani am trimit-o pe doamna Primar la un 

master de management public, unde să învețe să ia decizii, pentru că aparatul, așa cum este el, 

poate funcționa dacă există o decizie coerentă în spate.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Așa e, așa e.  

Domnul Alexandru Pânișoară, președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului : Dacă 

am avea, domnule Păiuși, președintele comisiei de monitorizare proceduri operaționale și de 

sistem, pentru că dumneavoastră mă invitați, spuneți că eu sunt abonat, nici până în ziua de astăzi 

nu mi-a răspuns la cererea, deci termenul oricum este depășit…la cererea privind comunicarea 

procedurilor operaționale și de sistem, pentru că ele nu există, că dacă ar fi existat, erau pe acel 

site, care a propos, în acest proiect este prins ca fiind un sistem de transparentizare. Site-ul este 

mizerabil, al Sectorului 1, este foarte greu de urmărit și pe el nu se publică absolut nimic, nicio 

dispoziție …Între cea de vineri și astăzi de convocare au mai fost date încă 100 și ceva de dispoziții, 

niciuna nu este pe site. Noi nu știm ce decizie ia doamna Primar, dacă sunt bune, dacă sunt proaste 

și să putem interveni. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : După cum observați, domnul Viceprimar vă ascultă cu atenție. 

Domnul Alexandru Pânișoară, președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului : Da, păi 

dacă sunt abonat probabil că va vedea în reluare, pentru că așa e la seriale. Din păcate, toate aceste 

proiecte nu au nicio consistență în spate, ceea ce ne arată că există o slabă preocupare și de fapt, 

nu este un interes real, real de a rezolva niște probleme sistemice. Primăria Sectorului 1 e obligată 

prin lege, în fiecare an să aloce buget pentru documentații de urbanism. Vă repet, joi, pe 27 la 

Curtea de Apel București are loc termenul de suspendare a planului urbanistic general, domnule 

Păiuși. Cum veți emite certificate de urbanism și autorizații de construire în lipsa unor reglementări 

de urbanism? Vă spun eu cum… pentru orice autorizație de construire nouă, veți solicita elaborarea 

și aprobarea unui PUZ. Să vedem cetățenii atunci cum ajung de la un proiect de 2000 de euro 

pentru o casă, la 30000 de euro și 2 ani să aștepte ca să elaboreze și să aprobe un PUZ. Promenada 

verde nu avem, de asemenea și aceea trebuie făcută tot cu PUZ. N-avem absolut niciun PUZ inițiat 

la nivelul Sectorului 1. Durează cel puțin 2 ani de zile aprobarea unuia și bugete nu s-au prevăzut. 

Cum vreți să dezvoltați coerent un oraș, dacă în spate nu aveți instrumentele specifice de 

planificare? Cum alocați resurse? De acord. Și panourile solare sunt o componentă de 

infrastructură care la rândul ei trebuie planificată și integrată în sistemul de administrare a 

Sectorului 1. Pentru că, din nou, repet, ca și vineri, ce impact are asupra Radetului scoaterea din 

sistem a 24000 de apartamente. Am mai spus-o. În momentul de față unii vor plăti mai mult, da, 

și unii mai puțin. Cei care nu beneficiază de acest program și care oricum plătesc mai mult decât 

cei pentru care s-a făcut termoficarea, vor trebui să plătească și mai mult, să acopere cele 24000 

de apartamente scoase din rețea, pentru că Radetul va produce tot atât. Doar că consumatorii sunt 

mai puțini și acest deficit va trebui să fie suportat de cine… de cetățeni, ca de fiecare dată. Este o 
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lipsă de gândire sistemică, coordonată, integrată. Sunt numai heirupisme și aici se vede tocmai 

lipsa de planificare și lipsa de strategie de dezvoltare. Nu avem așa ceva.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Domnule Pânișoară, domnule Pânișoară,  nu mai puneți paie pe 

foc, vă rog eu frumos! Ați venit aici cu tot negativismul… toată starea asta negativă către doamna 

Primar, că nu e coerentă, că e incompetentă, că nu știe ce face, că n-are niciun plan. Vedeți și 

dumneavoastră câtă atenție vă dă domnul Viceprimar aici  pus de doamna Primar. 

Domnul Alexandru Pânișoară, președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului : Am 

depus și am comunicat nenumărate proiecte pentru acest sector. Nu vin nicidecum pe un model 

distructiv, așa cum s-a procedat până acum pentru obținerea puterii. Chiar dacă critic anumite 

chestiuni, la rândul meu vin și cu soluții. Le-am prezentat, nu sunt luate în considerare. Asta este 

cu totul altă discuție. Mulțumesc!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Vă mulțumesc! 

Domnul Dan-Niculae Podaru : Doamna președintă? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Da, vă rog!  

Domnul Dan-Niculae Podaru : Am la telefon un cetățean din zona Aviației. Exact…O serie de 

cetățeni au început să mă sune în această dimineață. Este o dramă, o situație dramatică la nivelul 

căldurii și a apei calde, de peste un an de zile.  Doamna Cârneci, vorbiți, veți fi auzită, vă rog. 

Doamna Cârneci – locuitor al cartierului Aviației : Alo, domnilor consilieri, aș vrea și eu, ca 

cetățean român, să întreb care ar fi greșeala noastră, ca cetățeni, că stăm în Sectorul 1 și nu avem 

apă caldă de 2 ani de zile. Am încercat să iau legătura cu toate instituțiile statului, inclusiv cu 

Primăria Capitalei, cu Radet București, cu domnul Ghercan de la Primăria Capitalei, cu Instituția 

Prezidențială. 

Domnul Dan-Niculae Podaru : Din câte am înțeles, este toată zona Aviației, zeci de blocuri.  

Doamna Cârneci – locuitor al cartierului Aviației : Sunt toate cele 6 puncte din cartierul 

Aviației. În momentul de față nu au gram de apă caldă, nu au parametri.  În rețeaua de termoficare 

curge apă rece.  

Domnul Dan-Niculae Podaru : De cât timp este această situație? De cât timp, doamnă?  

Doamna Cârneci – locuitor al cartierului Aviației : La blocul nostru, de peste 3 luni de zile. Ne-

au mai dat  așa o amăgire …căldură nici n-am văzut culoarea.  

Domnul Dan-Niculae Podaru : Bun. Bine. Ați fot auzită în sala de consiliu. 

Doamna Cârneci – locuitor al cartierului Aviației : Aș vrea să știu și eu, consilierii din cadrul 

Primăriei Sectorului 1, cu ce ne sprijină și cu ce ne ajută pe noi, cetățenii Sectorului 1, care n-avem 

un leu datorie către Termoenergetica în momentul de față?  Cu ce am greșit noi să fim umiliți în 

halul ăsta, să nu avem gram de căldură? Și cei mai amărâți oameni din țară au și noi nu. Suntem 

cel mai bogat sector al… cel mai bogat sector nu are gram de apă caldă. Cu ce am greșit? 

Domnul Dan-Niculae Podaru : Doamna Cârneci, o să venim pe teren. Vă sunăm… 
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Doamna Cârneci – locuitor al cartierului Aviației : Vă așteptăm pe teren să vedeți și 

dumneavoastră o tragedie. Nu se poate așa ceva!  Niciodată în 40 de ani n-am avut așa ceva. 

Domnul Dan-Niculae Podaru : Bine… 

Doamna Cârneci – locuitor al cartierului Aviației : Ce face Termoenergetica? Ce face 

conducerea de la Termoenergetica? Ce face Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 1 să ne ajute? 

Cu ce am greșit? Că suntem cu plățile la zi. Să dea drumul la CET-ul Grivița să funcționeze, nu 

să-și bată joc de noi.  

Domnul Dan-Niculae Podaru : Asta este una dintre marile probleme, faptul că CET Grivița nu 

funcționează în parametri normali.  

Doamna Cârneci – locuitor al cartierului Aviației : (Neinteligibil) Și acum nu avem nimic. Nu 

se poate așa ceva. O să venim cu toți cetățenii Sectorului 1 la Primărie, să știți.   

Domnul Dan-Niculae Podaru : Doamna Cârneci?  

Doamna Cârneci – locuitor al cartierului Aviației : Nu putem să stăm fără căldură. Sunt oameni 

bătrâni, bolnavi în case…sunt oameni cu copii mici în case…Ce așteptăm să facem? Să vină iarna 

peste noi, să ne uităm lung în zare? 

Domnul Dan-Niculae Podaru : Da. 

Doamna Cârneci – locuitor al cartierului Aviației : Mint directorii de la Termoenergetica …am 

avut audiențe peste tot. Nu se poate așa ceva!  

Domnul Dan-Niculae Podaru : Și Termoenergetica depinde de fondurile pe care le are. Da… 

Doamna Cârneci – locuitor al cartierului Aviației : Poftiți? 

Domnul Dan-Niculae Podaru : Și Termoenergetica depinde de fondurile pe care le are și de 

bugetul care îi este alocat.  

Doamna Cârneci – locuitor al cartierului Aviației : Mi s-a spus că nu există gaze, că nu primesc 

gaze. De ce nu primesc gaze?  

Domnul Dan-Niculae Podaru : Nu le putem rezolva pe toate acum. O să vă sun și venim împreună 

cu un grup mixt al consilierilor să vedem exact care e situația. Vă mulțumesc foarte mult!  

Doamna Cârneci – locuitor al cartierului Aviației : Veniți să vedeți! Este domnul Pânișoară 

acolo stă tot în cartier. Ia întrebați-l, dumnealui are apă caldă? 

Domnul Dan-Niculae Podaru : Îl întrebăm. E chiar aici în sală. Bine. Vă mulțumesc mult de tot! 

Sărut mâna!  

Doamna Cârneci – locuitor al cartierului Aviației : Poate ne spijiniți cumva, să ne ajutați… 

Domnul Dan-Niculae Podaru : Vă sprijinim. Sărut mâna, mulțumim! Iată care este situația reală, 

iată ce se întâmplă la nivelul Sectorului 1. În loc să propunem proiecte fanteziste, cred că este cazul 
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să rezolvăm situația asta. Apa caldă ca apa caldă, dar urmează o iarnă și chiar dacă vremea e 

frumoasă acum, într-o lună de zile pot fi… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Știți prea bine, domnule Podaru, că acest proiect 

pentru majorare capital CET Grivița este depus încă din luna mai. Cred că nu a fost ședință în care 

să nu insistăm să majorăm capitalul acestui CET, pentru că e al nostru, e al Consiliului Local, e 

singurul din București și suntem în pragul iernii… 

Domnul Dan-Niculae Podaru : Eu nu sunt inginer, dar chiar nu înțeleg despre ce este vorba…Nu 

avem gaz, n-avem buget (neinteligibil)  

Domnul Cristian-Adrian Tudose (online) : Doamna președintă, cred că am reușit să mă conectez 

și eu. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : O clipă, o clipă, vă rog frumos…se întrerup… 

Domnul Dan-Niculae Podaru : Haideți să stabilim niște priorități. Asta cu CET-ul… pe mine nu 

mă interesează al cui e proiectul…a lui mama lui Tudorache, a lui Tudorache…personal… rezolvă 

probleme. Are o turbină modernă, e o firmă internațională care lucrează la modernizare. Trebuie 

să existe buget, trebuie făcute lucrurile astea, restul lucrurilor nu le analizăm noi. Am mai discutat 

chestia asta o dată. E a lui mama lui Tudorache, vine DNA-ul și-l ia p-ăla de acasă. Noi nu stăm 

acum să facem poliție politică aici. Rezolvăm problemele cetățenilor, facem management. Deci 

haideți să învățăm limba română. Avem management, da… nu îl avem, trebuie să rezolvăm. CET-

ul este o prioritate. Gata, am încheiat, că mor oamenii de frig în casă. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Așa este. Da, așa este.  

Domnul Dan-Niculae Podaru : O prioritate, trebuie mers și rezolvată problema. Nu mai 

politizăm, că sunt lucruri care nu pot fi politizate. Aerul, apa, viața oamenilor nu pot fi politizate. 

Mulțumesc mult! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Și îl avem acum… riscă să intre în faliment, din 

câte am citit în comunicatul de presă. Deci clar se va închide. Nu avem nicio soluție pentru iarna 

aceasta cu toate panourile solare care se vor pune. N-au cum să se pună într-un timp așa de scurt. 

Adică haideți să fim realiști…ce facem? Mi-a solicitat cuvântul domnul Tudose din online, imediat 

și domnul Oianu. Domnule Tudose, aveți cuvântul. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose (online) : Bună ziua, stimați colegi! Problema este extrem de 

gravă și totodată extrem de simplă. Pentru ca cetățenii să înțeleagă, vorbim de faptul că 

administrația incompetentă Armand are în prezent, un buget de 800 de milioane de lei. Din acești 

800 de milioane de lei, mai sunt 2 luni până la închiderea anului. 400 de milioane dorește să-i 

arunce pe acest proiect care, sub aparența acestei termoficări de la soare, nu va asigura… specific 

clar, nu va asigura niciun fel de apă caldă sau încălzire până cel de vreme în 2024, conform unei 

reclame de la televizor, la “sfântu-așteaptă”. Noi vorbim de o iarnă foarte grea, care ne așteaptă în 

câteva zile și pentru care administrația Armand trebuia să țină CET-ul în funcționare, începând cu 

luna aprilie, de când s-a votat hotărârea de Consiliu Local care prevedea alocarea celor 40 de 

milioane necesari funcționării în mod normal a CET-ului. Se dorește... Colegul Podaru spunea mai 

devreme de politizare… Da, așa este… Este absolut corectă identificarea problemei, pentru că fie 



13 
 

se atacă Compania de Investiții care se află în momentul acesta în subordinea sau cu o conducere 

pusă sau numită de colegii liberali, fie că vorbim de CET, unde AGA este formată din consilierii 

PSD. Vorbim de companii care nu sunt sub controlul USR-ului. Drept pentru care singura soluție 

a incompetentei administrații Armand este să le ducă în faliment sau în insolvență. Din acest punct 

de vedere vorbim despre… ca cetățenii să înțeleagă foarte simplu… alocăm 40 de milioane și avem 

căldură iarna aceasta, sau alocăm 400 de milioane și nu vom avea căldură nici în 2024. Vă 

mulțumesc!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Da. Domnule Oianu, vă rog!  

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Mulțumesc! Bună ziua! Asta pentru toți oamenii care ne ascultă, 

cetățenii din Aviației. Mie știți că îmi place să clarific puțin situația. Haideți să fim serioși. Vă tot 

spun de câteva ședințe că doamna Primar pune interesul partidului dânsei înaintea interesului 

cetățenilor. Fie vorba între noi, chiar acum colegul nostru, domnul Tudose, a explicat foarte bine 

cum 400 de milioane de lei investiți în noul proiect, care nu duce nicăieri și nu poate fi pornit decât 

peste câțiva ani… intră în comparație cu 40 milioane… 400 cu 40 care trebuiesc plătiți… aprobat 

bugetul pentru CET și dăm drumul la căldură. Deci, ca să nu ne mai învârtim în jurul cozii, haideți 

să înțelegem ceva. Doamna Primar vine cu proiectul USR-ului, al lor, să facă ceva în sector și 

pentru asta sabotează și sacrifică interesul cetățenilor. Și mai mult de atâta, căldura, viața, 

confortul… numai pentru ca să facă proiectul ei și să nu aprobe un buget la CET, pentru că ăla nu-

i proiectul ei. Doar despre asta este vorba tot timpul, despre politică, despre popularitate, despre 

comunicare pe online. Doar despre asta vorbim. Pe spatele cetățenilor Sectorului 1. Nu există o 

problemă cu Aviației și cu CET-ul. CET-ul poate fi aprobat bugetul mâine și dat drumul la căldură 

și la apă caldă, bineînțeles cu niște pompe. Sunt soluții. Soluția cu termoficare de la soare, care 

poate începe peste un an și ceva, care poate duce la o discriminare absolută între anumiți cetățeni 

care nu vor mai plăti decât foarte puțin pe încălzire și ceilalți cetățeni care vor trebui să acopere 

cheltuiala agentului termic care vine oricum. Adică vor plăti mai mult. Se va adânci această 

diferență. Deci înțelegeți? Simplu ca bună ziua… este vorba… ne învârtim în jurul cozii, nu ne 

interesează decât capitalul politic în această primărie. Toți oamenii din această primărie, din 

aparatul Primarului, lucrează pentru capitalul politic al doamnei Primar. Atât, doar despre asta-i 

vorba. Pentru asta sunt sacrificați cetățenii, nu mai vorbim consiliu și asta, că nu se mai pune, că 

oricum “ne sar” la toate deciziile și au învățat cum să facă asta foarte bine. Pe lângă asta, sunt 

sacrificate confortul, siguranța cetățenilor Sectorului 1. E un sabotaj cu rea-credință. Adică nu, e 

un sabotaj care denotă rea-credință. Aici nu este vorba despre e mai bun proiectul ăla decât 

proiectul ăla. Nu. Aici este vorba despre un proiect cu bani mai puțini, care poate porni mâine și 

cetățeanul în această iarnă poate avea căldură și apă caldă sau un proiect al lor care nu poate fi 

pornit, dar le aduce capital politic. Doar despre asta este vorba. Ca să înțeleagă toată lumea… să 

nu mai avem aceste discuții…ce e bine, ce e rău. Este foarte ușor de rezolvat problema în Aviației. 

Dar pentru asta trebuie să lăsăm la o parte interesul politic și campania doamnei Primar și să 

acționăm în interesul cetățenilor. Asta nu se întâmplă la Primărie. Și lucrul acesta este plictisitor, 

doamna Primar, e plictisitor pentru că îl vedem de 30 de ani. Ne-am săturat de politicieni care vin 

aici doar ca să-și rezolve agenda lor de partid. 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Mulțumesc, domnule Oianu! Domnul Oliver 

Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Da. Vă mulțumesc! Eu vă spun 

sincer că sunt siderat. Vă spun cu toată sinceritatea…Este incredibil cum sunteți împotriva a 2 

proiecte, 2 proiecte foarte importante pentru cetățenii Sectorului 1. Chiar un interlocutor a spus că 

face referire la 24000 de persoane care pot beneficia de ceea ce în Occident, să spunem, este folosit 

de mult timp și care eficientizează cu adevărat și reprezintă o soluție de viitor. Și spuneți că nu 

trebuie să începem acum, că să începem cândva… peste vreo 20 de ani… că vrea domnul Oianu 

sau altcineva de aici din sală… Cu ce vă este greu sau de ce vă este greu… și vă și răspund de ce 

vă este greu… să votați aceste proiecte? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Domnule Păiuși,  n-a zis nimeni asta.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Pentru că nu vreți să susțineți 

proiecte sustenabile pentru locuitorii Sectorului 1…Pentru că vă ascundeți sub vorbe populiste… 

da, ca să nu aprobați, să nu votați proiecte cu adevărat sustenabile și care sunt de viitor, care sunt 

certe… că nu începem acuma, că va intra peste 2 ani… foarte bine, să intre în alt mandat. Bine ar 

fi să se întâmple și așa. Eu sunt sigur că vor intra mai repede, într-un an de zile, și știți lucrul ăsta 

și vă e frică de lucru ăsta… pentru că într-adevăr poate să reprezinte și capital politic. Despre asta 

e vorba. Populism simplu, ascuns sub vorbe. Votați proiectele care vă sunt puse sub dezbatere, da, 

vedem exact cum se implementează, comentați asupra lor, dar votați-le, măcar atâta lucru să faceți. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Domnule Păiuși,  n-a spus nimeni asta. Din 

contra, noi susținem orice proiect pe dezvoltare sustenabilă. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Exact, exact, exact!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Nu sunteți realist și nu vedeți situația din teren. 

Da... Deci de ce să închidem CET-ul acum când e cea mai mare nevoie iarna asta? Eu am spus mai 

devreme. Ba da. Dumneavoastră, USR-ul, administrația Armand  va închide CET-ul, pentru că nu 

sunt bani, da, să mai plătească facturile și nici să finalizeze investiția aprobată din 2019. Deci avem 

soluția la îndemână. Noi nu zicem că pe lângă asta să nu facem termoficare de la soare, orice, dar 

de ce nu faceți acum asta? Păi e iarnă acum, mâine-poimâine intrăm în decembrie… ce facem? 

Nici măcar CET-ul nu ne mai poate fi de folos pentru locuitorii Sectorului 1. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Facem politică, atât, facem politică. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Facem politică, din păcate, dumneavoastră 

sunteți… 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Doar politică… și vorbește de populism…. Ei sunt șefii 

populismului, hai să fim serioși. Au promis că salvează România. Cât vreți mai mult populism de 

atât? Au promis românilor că salvează România și uitați-vă la ei în ce situație sunt! Uitați-vă ce au 

putut să facă în Sectorul 1! Ăsta… dacă nici ăsta nu e populism, atunci ce mai e populism, domne, 

pe pământ? Asta e doar politică ce vorbește acest domn viceprimar… săracul, că-i pus aici, săracul, 

să vorbească prin gura lui cuvintele doamnei Primar, care nu mai vrea să vină aici și îi place să 

aibă păpuși pe care să le manipuleze cum vrea ea. Deci astea sunt declarații populiste. Haideți să 

fim serioși. Repet, plătim bugetul la CET,  dăm drumul la CET și sigur, pregătim și dăm drumul 

la orice proiect - pilot legat de noi tehnologii de captare a energiei solare, din vânt, din ce vreți 
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dumneavoastră… În orice moment, proiecte - pilot, așa cum am făcut și eu, proiect - pilot pentru 

apă purificată în școli, pe care nu-l implementați nici astăzi după 6-7 luni de când l-am aprobat. 

La fel, aici este vorba despre proiect - pilot. Dumneavoastră n-ați reușit să faceți în această 

administrație nimic, niciun proiect de la un capăt la altul și veniți acum și spuneți că vreți să puneți 

panouri solare din prima pe 500 de blocuri?! Pe cine păcălim aici? Pe cine mințim? Ne batem joc 

de oameni, cum e posibil așa ceva? După care veniți și îmi spuneți că sunteți siderat. Sigur că 

sunteți… sunteți siderat de 2 ani… cuvântul ăsta nu v-a ieșit niciodată mai bine din gură. Așa este. 

Stați și vă uitați cu gura căscată la ce faceți șefa dumneavoastră. Nici dumneavoastră nu vă mai 

vine să credeți în ce situație ați ajuns. Nu vă e rușine să veniți să spuneți așa ceva?! Dați drumul la 

CET, rezolvați problema oamenilor astăzi,  astăzi, pentru această iarnă, după care faceți proiecte - 

pilot și vedeți ce funcționează, care sunt blocurile pe care se pot pune panouri solare… cum 

rezolvați cu agentul termic care rămâne? Aveți 100 de probleme de rezolvat înainte să vorbiți aici 

numai politică și populism de 2 lei. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Imediat, doamna Ramona Porumb. Dar ca să 

înțeleagă și cetățenii care sunt în sală și cei care ne urmăresc online, nu a fost adus niciun studiu 

de fezabilitate. Adică noi nu știm, e același proiect depus din luna aprilie, n-a fost modificat cu 

nimic, doar… ăsta este de fapt populismul. Doamna Porumb, vă rog? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : Bună ziua tuturor!  Nu știu ce anume  

i-a orbit sau ce i-a înrăit pe colegii noștri de la USR, astfel încât nu mai văd faptul că ne bate iarna 

la ușă. Și nu doar nouă, cei prezenți aici și tuturor cetățenilor din Sectorul 1. În ceea ce privește 

situația CET-ului, am discutat-o. Cred că nu e ședință de la Dumnezeu în care să n-o tot discutăm. 

Răspundeți atunci telefoanelor, răspundeți cetățenilor care cu siguranță vă spun același lucru în 

prezent. Și încă n-a venit iarna. Ca și iarna trecută, se tremură de frig în anumite cartiere din 

Sectorul 1. Să ai un CET în Sectorul 1, să ai o primărie cu bugetul Primăriei Sectorului 1, doar 435 

de milioane necheltuiți anul trecut și tu să vrei să închizi CET-ul ăsta, pe Dumnezeu știe ce motiv, 

înseamnă să-ți bați joc de toate investițiile care s-au făcut până în prezent acolo și înseamnă să-ți 

bați joc de cetățenii Sectorului 1 care vor tremura la iarnă de frig în locuințele din Sectorul 1. Altă 

explicație nu există, decât rea – voință. Și legat de proiecte și de faptul că consilierii votează sau 

nu anumite proiecte…și discutăm de partea politică aici…de electorală. Vă întreb și eu care-i 

motivul pentru care 30 de proiecte ale grupului PNL nu intră pe ordinea de zi? Din aceeași teamă 

probabil, de care menționați, domnule Viceprimar, că vă e teamă că unde se duce PNL cu 

proiectele acelea și ce electorat obține? Care e motivul pentru care 30 de proiecte depuse de un 

grup de consilieri nu intră pe ordinea de zi? Care e motivul pentru care… și revin, pentru că nu-l 

văd pe ordinea de zi, proiectul “Grădinița pentru toți”, un proiect demarat de prin 2008, care astăzi 

are undeva la 1300 de semnături. Petiția respectivă are 1300 de semnături ale părinților din sector 

care își doresc ca proiectul să fie continuat și în acest an școlar. Nu țineți cont de opinia a 1300 de 

părinți din sector? Pe ce motiv? Doar pentru că e un proiect depus de viceprimarul PNL? Țin să 

vă amintesc că toate proiectele care într-adevăr au fost făcute corect și legal au avut votul 

Consiliului Local. Și de câte ori au fost probleme, am venit cu anumite precizări, doar că 

dumneavoastră insistați să veniți cu aceleași proiecte, neschimbând absolut nimic la ele. Vreți doar 

să ridicăm mâna, să vă aplaudăm, eventual să spunem ce minunate sunt. Aruncați un pic o privire 

și în grădina dumneavoastră și vedeți cum vă comportați cu tot ceea ce propunem noi și câtă atenție 

acordați… nu nouă,  proiectelor pe care le depunem și care sunt până la urmă pentru comunitatea 

Sectorului 1, că nu pleacă niciunul dintre noi cu ele acasă și le bagă sub pernă.  
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Mulțumesc! Doamna Regalia? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online)  :  Bună ziua! O să repet și eu cam ce au spus 

colegii mei, dar în primul rând am o întrebare. Ce garanție avem că votăm  proiectele și acestea 

vor fi puse în aplicare, ținând cont că am votat atâtea proiecte, pornind chiar de la proiectul de 

buget pentru unitățile de învățământ, iar bugetele acelea au ajuns pe hârtie, dar n-au ajuns în școli, 

așa cum noi am aprobat. Ne tot certați că de ce nu votăm. Dar dumneavoastră, când venim cu 

proiecte în interesul cetățenilor, că doar toți suntem acolo cu același rol… Dumneavoastră de ce 

nu ne votați proiectele? De ce proiectele votate…lăsați… pornind de la proiectul de burse, pornind 

de la alte proiecte, de ce nu le puneți în aplicare? Venim degeaba..? Ce facem acolo? De ce nu 

faceți un proiect strict pentru unitățile de învățământ? De ce nu faceți un proiect strict numai pentru 

reabilitarea termică a locuințelor? De ce le amestecăm pe toate și cu altele? De ce? Iar în legătură 

cu faptul că de fiecare dată veniți cu elemente mai mult sau mai puțin negative din fosta 

administrație, oameni buni, nu ne mai trimiteți nici mesaje, nu ne mai spuneți nici la microfon că 

s-a făcut, că s-a dres… Cine a greșit, să plătească! Și lăsați să ne ducem rolul în continuare până 

în 2024. Încercați să fim buni colegi și să ne înțelegem în interesul locuitorilor. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Mulțumesc! Domnul Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Da. Mulțumesc din nou! Doamna 

Viceprimar, domnule Oianu, stimați colegi, atunci când afirm că faceți un populism, îmi asum 

acest lucru. Proiectul Termoficare de la soare, da, care presupune și pompe de căldură, a venit aici 

în Consiliul Local spre dezbatere și aprobare de mai bine de 5 luni. Cred că e a șasea oară când 

ajunge în ședință de Consiliu. Dacă aveți această bunăvoință față de cei care ne-au votat, și pe 

mine și pe dumneavoastră, să ajungem aici în sala asta de consiliu și să aprobăm, să votăm, să 

dezbatem aceste proiecte, măcar acum, în ultimul ceas, aprobați acest proiect ca să ajungă să 

beneficieze cei 24000 de locuitori, să beneficieze anul viitor. Măcar acum, în ultimul ceas! Și nu 

știu de unde tot scoateți povestea asta cu CET Grivița…că doamna Primar dorește să închidă CET 

Grivița? N-am înțeles deloc. Eu nu văd un proiect aici care să spună… domnule, închidem CET 

Grivița…De ce l-am închide? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Pentru că intră în incapacitate de plată. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Vă rog, nu mai faceți afirmații de 

acest gen, că noi cum… avem noi în sala de ședință…avem aici vreun proiect supus dezbaterii 

pentru așa ceva? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Tocmai că nu-l avem, domnule Păiuși. Păi 

tocmai că nu-l avem. L-am solicitat de atâtea ori, e depus din luna mai.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Eu mă refer la desființare. Cum să 

desființăm CET Grivița?! Face parte din sistemul de termoficare, vă dați seama… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Păi se va închide, peste câteva zile se va închide. 

Ați văzut comunicatul? Haideți să afișăm comunicatul CET Grivița. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Putem pune o mie de comunicate 

aici. Noi vorbim de realitate. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Păi asta e realitatea.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : De asta vorbesc de populism. Sunt 

proiecte în dezbatere, în această ședință, pe această ordine de zi, care sunt chiar esențiale pentru 

locuitori, care fac referire exact la ceea ce ne doare mai mult în prezent, căldură. Și avem acest 

proiect pe care noi îl putem pune în practică. Ne aparține tuturor, nu doamnei Primar. De 5 ori sau 

de 6 ori a venit în ședință de consiliu. Vă rog, aveți această, nu știu, amabilitate de a vota acest 

proiect, măcar azi în ultimul ceas. Și haideți să lăsăm populismul. Haideți să ne concentrăm pe 

ceea ce avem astăzi pe ordinea de zi, vă rog frumos! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Domnule…imediat, domnule Oianu! 

Bineînțeles…Domnule Păiuși, iarna asta ce facem?  Ce facem iarna asta, ce le spunem cetățenilor 

din Aviației? Că ei sunt cei mai defavorizați acolo. Ce fac iarna asta? Pentru că CET-ul se va 

închide. Haideți să nu ne…nu…vă rog. 

 Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Nu se închide. Doamnă, haideți să 

ne lămurim.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Se va închide. Am văzut comunicatul CET și 

toate….au afișat inclusiv toate facturile cu toate datoriile… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Nu ai cum să închizi CET-ul. Nu 

se poate închide CET-ul. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  O să vedeți că se va închide pentru că așa au 

anunțat. Deci noi îi credem pe cuvânt pe oamenii ăia. Dacă nu au din ce să plătească și nu vor 

mai fi furnizate gaze…Cum? Păi cum să mai pornească dacă nu vor mai fi furnizate gaze? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Știu că au de recuperat…Domnul 

Drăgușin a explicat de nu știu câte ori aici în sala de ședință… Domnul Drăgușin… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Îl putem invita… Uite, și domnul 

Drăgușin…păi dacă nu mai furnizează… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Domnule Drăgușin, se poate închide 

CET-ul așa peste noapte? Închidem CET-ul? Este imposibil așa ceva! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Păi vor intra în faliment.  Ați văzut ce-a 

spus…stați un pic…haideți că vă și citesc acum. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Și dacă ar intra în faliment, 

presupunem că ar intra …este o perioadă de restructurare…ani de zile. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Nu…lăsați…nu vă faceți că n-ați înțeles. 

Imediat vă citesc comunicatul.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Deci avem un proiect sustenabil  pe 

ordinea de zi. Vă rog să îl dezbatem și să îl aprobăm. Sau spuneți clar “resping acest proiect pentru 

că nu sunt reprezentantul locuitorilor Sectorului 1”. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu :  Gata cu bla-bla-ul, vă rog frumos, gata cu bla-bla-ul ! Că ne-am 

săturat de chestia asta, de vorbele astea…  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Domnule Oianu, încercați să ieșiți 

din populismul pe care îl manevrați aici ședință de ședință. Ne-am săturat de toate comentariile 

dumneavoastră.  Reveniți un pic cu picioarele pe pământ. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu :  Domnule Viceprimar, domnule Viceprimar, populist sunteți 

dumneavoastră. Și uitați-vă aici cum vorbiți acum bla-bla…umpleți aerul  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Reveniți dumneavoastră, domnule Păiuși, 

reveniți cu picioarele pe pământ. Dacă nu vor mai fi furnizate gaze naturale… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Lăsați textele cu “umpleți 

aerul”…ați învățat și dumneavoastră cu “umpleți aerul” și o susțineți din ședință în ședință cu 

“umpleți aerul”… 

Domnul Adrian-Viorel Oianu :  Ne spuneți să uităm de cetățeni...ne spuneți să uităm de cetățeni, 

să facem focus pe proiectul dumneavoastră. Atâta tot…atât tot…  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Vă spun eu, ați uitat complet de 

cetățeni. Nu aveți nicio legătură cu cetățenii Sectorului 1. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu :  Ne spuneți să uităm ...cu ce se încălzesc oamenii în această 

iarnă? Nu vă interesează…  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Nu aveți empatie față de cetățenii 

Sectorului 1.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu :  Vă interesează doar să votăm proiectele dumneavoastră care 

bineînțeles duc la… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Nu. Sunt proiecte care durează și 

care au nevoie de timp.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Și după care (neinteligibil) că nu știți cum se închide CET-ul . 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Domnule Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   CET-ul intră în faliment. Și nu mai dă căldură, nu mai dă agent 

termic.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : De ce intră în faliment? De ce se 

intră în faliment? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Sigur că dumneavoastră știți asta. Nu mai răspundeți cu întrebări 

că tehnica  asta a dumneavoastră polițienească nu funcționează aici. Opriți-vă! Lăsați bla-bla-ul, 

nu mai umpleți aerul cu întrebări aiurea. Vă rog frumos!  Vă rog frumos! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Deci folosiți această expresie 

“umpleți aerul”, ce înseamnă?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Spuneți-mi ce faceți pentru cetățeni în iarna asta? Restul, bla-

bla, restul sunt doar vorbe-n vânt.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Am înțeles.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Ce faceți acum pentru cetățeni… 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Și ceea ce faceți dumneavostră, ce 

este? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu :    Aveți un proiect – pilot cu care să dați drumul la noi tehnologii. 

Vă rog frumos să veniți cu el în Consiliu…vi-l aprobăm. Dincolo de asta, nu e interesant.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Domnule Oianu, ce faceți 

dumneavoastră acum la microfon, cum se numește? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu :    Nimic. Asta ce vă spun eu la microfon este exact lucru concret 

cu picioarele pe pământ.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Ce este concret, domnule Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Cetățenii în seara asta trebuie să se încălzească. Nu mai 

răspundeți cu întrebări că sunteți plictisitor…plictisitor… plictisitor 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Pentru că nu votați proiecte 

sustenabile, domnule Oianu. Proiecte care sunt de viitor.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Le votăm oricând. Le votăm oricând. Hai să dăm drumul…Hai 

să dăm cuvântul cetățenilor. Opriți-vă! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Uitați și dumneavoastră ce ne spune 

colegul dumneavoastră, domnul Pânișoară, uitați ce spune “că sunt bune, dar nu sunt bune, ar 

susține, dar n-ar susține”…Uitați, am scris exact. “Că proiectul este bun și că l-ar susține, dar nu 

este expus așa cum trebuie” 

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Nu vă mai bâlbâiți, domnule Viceprimar. Lăsați vorbele, că 

umpleți aerul, că nu vreți altceva…N-aveți nimic de spus, n-aveți nimic de spus. Faceți un proiect  

- pilot.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Da? Că face referire la pompe de 

căldură, dar de fapt nu-i nimic.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Rezolvați problema cetățenilor. Puneți interesul cetățenilor 

primul…în primul rând.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Eu zic să vă treziți. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   În rest, faceți un proiect-pilot, vi-l aprobăm și încercați 

tehnologii noi. E foarte simplu și foarte logic. Restul sunt bla-bla-uri și vorbe-n vânt.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Exact asta facem, ce ați spus 

adineauri. Sunt proiecte noi cu tehnologii. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Lăsați vorbele…lăsați vorbele…doamna președintă, dăm 

cuvântul invitaților.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Da, bineînțeles, îi iau în ordine. Doar voiam să 

fie clar, domnule Păiuși, și sper să înțelegem... Sper să înțelegeți… și domnul Drăgușin. Deci dacă 

furnizorul de gaze naturale nu mai furnizează gaze, atunci CET-ul se închide, da? CET-ul 

funcționează cu gaze, da? Și domnul Ciungu, din online, doamna Iulia, domnul Tudose, doamna 

Otilia. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online) : Bună ziua tuturor! Am ascultat argumentele de 

mai devreme ale colegilor, ale domnului Pânișoară, ca reprezentant al unei asociații de proprietari 

din Aviației. Da, “siderat” e cuvântul potrivit, dragi colegi de la USR. Îmi pare rău că ați ajuns în 

această situație ingrată în care susțineți un primar abuziv, un primar incompetent, un primar care 

ne-a demonstrat că știe doar vorbe, dar nu știe acțiuni. A ne promite că veți implementa un proiect 

de 400 de milioane de lei când nu sunteți în stare să implementați, de exemplu, o piață volantă deja 

votată de acest Consiliu Local în fața Primăriei…Când nu sunteți în stare să implementați 2 filtre, 

vă dați seama, cred că sunt câteva sute de lei filtre alea… în 2 școli, ca să aibă copiii apă curată la 

școală. Deci nu sunteți în stare să faceți lucrurile astea de bază și vă așteptați să vă mai creadă 

cineva că puteți să faceți proiecte de 400 de milioane de lei? Nu vă credem, oameni buni, nu vă 

mai credem și nimeni nu vă mai crede. Și revenind la proiecte, în momentul în care tu ceri 400 de 

milioane de lei, oriunde în lumea asta, inclusiv în dictaturi, care îi plac doamnei Armand…se fac 

studii de fezabilitate și studii de impact, să se vadă cum se cheltuie banii ăia și ce instalezi de fapt. 

Când vine doamna Primar cu o poză de pe un acoperiș din Barcelona, nu înseamnă că este la fel și 

în București. Da? Trebuie să vedem foarte clar un studiu de fezabilitate înainte de a putea să votăm 

acest proiect. Cu toții suntem de acord că energia regenerabilă este viitorul și cu toții vrem să se 

implementeze, dar nu vrem să aruncăm cu banii pe fereastră, așa cum facem doamna Primar când 

se duce în vizită la Strasbourg și-și face reclamă electorală. Probabil că doamna Primar… s-a 

înțeles… a înțeles și dânsa…ați înțeles și dumneavoastră, că nu mai are nicio șansă în 2024. Pentru 

că n-a făcut absolut nimic pentru acest sector, ba mai mult, l-a îndatorat mai mult, l-a ținut în 

murdărie, în jeg și l-a umplut de șobolani. Asta e realitatea, oameni buni, și o vedem pe stradă, da? 

Așa că dânsa s-a dus la Strasbourg, pe banii cetățenilor, și încă o dată, repet, vreau să vină cu raport 

foarte clar ce a făcut în fiecare oră când a fost în acea vizită, plătit din banii cetățenilor, cu cine a 

mai fost acolo, unde au stat, cât au plătit pe acele hoteluri. Vreau să știu aceste date foarte clar, 

pentru că este dreptul nostru legal în Consiliu Local să știm asta. Și s-a dus să-și facă reclamă cu 

un fost primar al Strasbourg-ului, ba cu un comisar european de la Renew. Eu mă întreb dacă acele 

doamne știu că doamna Primar se folosește acuma să-și facă campanie electorală pe spatele lor, 

probabil ca să-și mai facă, nu știu, încă un loc la Parlamentul European, o pensie specială. Doamna 

Primar, de acolo din Bruxelles și din Strasbourg, probabil că asta vă doriți acuma și vă faceți 

reclamă cu acei oameni. Eu să știți că o să contactez acei oameni și o să le explic situația, pentru 

că dumneavoastră se pare că vă place să mințiți și acolo. Nicio problemă, o să-i contactăm pe acești 

oameni cu care ați stat de vorbă și o să le explicăm situația reală, ca să nu vă faceți campanie 

electorală aiurea așa... Deci revin și închid. Din această încăpățânare, domnule Păiuși, ne 

demonstrați că sunteți doar vorbe și nu sunteți fapte, nu sunteți acțiuni. Aveți 155 de proiecte votate 

de acest Consiliu Local, nu le implementați. Avem 31 de proiecte propuse de Partidul Național 

Liberal Sector 1, foarte bune pentru cetățeni, necesare, nu le puneți pe ordinea de zi. Avem CET 

Grivița care va intra în faliment pentru că dânșii ne-au înștiințat foarte clar și vă citesc “prin 

prezenta vă informăm că în data de 12.10.2022,  am primit din partea furnizorului de gaze naturale 

Engie România S.A”., altă companie franceză cu monopol. Aici n-avem nicio problemă. Preavizul 

de sistare a gazelor naturale numărul 13220 /12.10.2022, prin care ne informează că din cauza 

datoriei restante pe care S.C. CET Grivița o are către aceasta, în cazul în care nu vom achita soldul 

restant în valoare de 2,5 milioane de lei… Nu e puțin… Începând cu data de 17.10 va aplica 

prevederile contractuale, respectiv va limita debitul de gaze naturale cu până la 50 % și în caz de 

neplată, începând cu data de 20.10, adică a trecut această dată, oameni buni, va sista furnizarea de 
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gaze naturale. Adică CET Grivița se închide. Asta o faceți voi, Armand, Păiuși și USR.  Asta o 

faceți voi.  Voi țineți oamenii din Sectorul 1 în frig. Astăzi, acum, nu peste 2 ani…astăzi.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Cum poți să spui asemenea prostie? 

Nu-ți dai seama ce aberație spui?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Mulțumesc! Doamna Iulia?  

Doamna Iulia-Luminița Halaț : Mulțumesc! Iulia Halaț sunt.  În primul rând, proiectele se 

votează sau nu se votează? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Deci am ajuns să aberăm aici…să 

spunem că ținem oamenii în frig? Vă dați seama unde s-a ajuns? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : De ce vă uitați la mine? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț : De acord cu domnul Păiuși.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Haideți s-o lăsăm pe doamna Iulia să vorbească. 

Domnule Păiuși, așteptați cuvântul, vă rog frumos! Vă rog!  

Doamna Iulia-Luminița Halaț : Eu v-am spus, dragi colegi, ori votați, ori nu votați! Totul este 

foarte clar. Prea multe discuții și sunt cetățeni în sală care așteaptă să ia cuvântul. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Respectați-o un pic pe doamna Iulia, lăsați-o să 

vorbească. Vă dau imediat cuvântul. Da, vă rog! 

Doamna Iulia-Luminița Halaț : Deci vă rog să dați cuvântul cetățenilor din sală și dacă doriți, 

votați proiectele, dacă nu, nu le votați. Este foarte simplu. Nu vă mai certați atât, vă rog frumos! 

Și fără declarații politice ar fi foarte bine. Mulțumesc! Vă rog, dați cuvântul cetățenilor. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Da, imediat, o să dau cuvântul la toată lumea. 

Nu rămâne nimeni nevorbit din sală. Mulțumesc! Vă rog, domnule Tudose? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose (online) : Da. Am urmărit cu atenție ceea ce a spus colega mea, 

doamna Iulia, și are dreptate. Votați sau nu votați.  400 de milioane,  jumate din bugetul, banii pe 

care îi are Sectorul 1 în acest moment, îi aruncăm sau nu-i aruncăm pe geam.  De răspuns, cine 

răspunde, stimați colegi? Pentru un proiect pe care inclusiv domnul Viceprimar Păiuși  recunoaște 

că va fi valabil cel devreme de anul viitor, toamnă – iarnă. Asta în condițiile în care am vorbit 

despre o administrație capabilă.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Păi și acum ce facem? Că de votat, votăm. Dar 

acum ce facem? În pragul iernii…  

Domnul Cristian-Adrian Tudose (online) : Acum în pragul iernii este exact ceea ce a spus foarte 

corect colegul meu Ciungu. A citit notificarea, la asta voiam și eu să fac și eu referire. Sunt în 

AGA CET-ului și pot să confirm că au existat nenumărate presiuni pentru sistarea furnizării de 

gaze, pentru funcționarea CET-ului. În sensul în care directorul general și conducerea CET-ului 

au găsit din toate posibilitățile să mai amâne, să mai plătească parțial, doar ca să țină această 

instituție pe linia de plutire, pe supraviețuire. Doamna Armand trebuie să-și asume faptul că o 

trimite în insolvență și în faliment. Întrebarea mea clară este… și nu pentru Consiliu, ci pentru 

organele care ar trebui să-și facă datoria. Oare nu cumva administrația Armand vrea să înstrăineze 

un obiectiv modernizat cu 50 de milioane în fostul mandat către o companie privată care să-l ia de 

gata prin insolvență la 2 lei? Așa cum a încercat să facă cu Caraiman. Mulțumesc! 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Da. Mulțumesc! Doamna Ivan cred că 

…Doamna Ivan, puteți merge la microfon și să și solicitați cuvântul.  Doamna Otilia? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore  : Voiam să trecem la ceilalți oameni din sală. Mulțumesc! S-o 

ascultăm pe doamna Ivan.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Mulțumesc! Da. Stați să-i iau în ordine. Domnul 

Gheorghe cred că a solicitat aici. O să-i dau cuvâtul doamnei Ivan. Urmează domnul Oianu.   

Doamna Ivan Elena - Mihaela – recenzor CAPI RPL 2021 :   Bună ziua. Numele meu este Ivan 

Elena Mihaela. Am fost recenzor de teren în Sectorul 1. Sunt recenzorul cu cele mai multe 

chestionare făcute pe teren. Îl am aici, alături, pe un recenzor-șef și pe un alt recenzor. Am venit 

să vă… a propos că am văzut mai devreme că vă interesează foarte mult respectul față de cetățeni. 

Să vă cer, în numele tuturor recenzorilor și tuturor oamenilor angajați în recensământ, să ne dați 

banii. În toată țara, toate primăriile au virat deja banii către recenzori. În București, în Sectorul 1, 

Primăria a primit banii pe 28 septembrie. Sunt banii noștri munciți de noi în perioada martie - iulie.  

Nu ne interesează meciurile dumneavoastră politice. Aveți un punct pe ordinea de zi, numărul 16, 

în care vă cerem să ne dați banii. Banii pe care îi aveți sunt banii munciți de noi. Atât. Și noi vom 

avea facturi de plătit și pentru noi vine iarna, noi am muncit astă-vară de la 40 de grade în sus. Am 

muncit de dimineață până seara târziu. Eu personal, am muncit de la 7 dimineața până la 12 noaptea 

în niște condiții inumane. Dar am avut nevoie de bani…pe care bani, ce să vezi? Încă nu i-am 

primit. Orice angajator din România, dacă și-ar fi permis să nu-și plătească angajații, organele 

statului ar fi venit instant. Ce se întâmplă? De ce nu putem avea banii? Dumneavoastră ați pus la 

numărul 16 ordinea de zi.  Vineri n-ați ajuns acolo, astăzi nicio șansă. Nici măcar n-ați început 

subiectele. Când veți vota? Când ne vom vedea și noi banii? Atât. Vă mulțumesc frumos!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Mulțumesc! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Da, da. Eu vreau să întăresc un pic ca să clarificăm puțin lucrurile 

astea, cu ce a spus și domnul Tudose mai devreme. Văd că există un precedent la Iași, unde o 

companie străină, nu vreau să spun, dar prin coincidență, e din Franța. A luat, a cumpărat creanța 

de la CET, foarte frumos, și a preluat termoficarea. Sigur că da, există și această posibilitate în 

care bagi CET-ul Grivița în faliment și după care vine o companie străină…nu vreau să spunem 

efectiv cine, că știm toți cine este, și preia CET-ul. Am senzația că doamna Primar muncește în 

direcția asta, mai mult sau mai puțin. Așa vedem noi, cetățenii, acest sabotaj continuu asupra CET-

ului Grivița. Așa îl vedem, nu se aprobă bugetul, se duce în faliment, se opresc gazele, nu se mai 

produce agent termic și se cumpără creanța. Și uite așa depășim și această situație. Și încet, încet 

avem o firmă, sigur că da, care… bineînțeles că toată primăria va fi fericită cu acest rezultat. 

Dincolo de chestia asta, noi n-avem pe ordinea de zi punctul 16 de niciun fel astăzi,  dacă observați, 

avem până la punctul 15. Nu știu la ce se referă doamna recenzor. Dincolo de asta, dacă banii au 

venit la Primărie, trebuie întrebat Primarul, pentru că el e Executiv și el dă banii. Știți cum e? Dacă 

banii sunt la Primărie, trebuia să vi-i dea.  Dați-i… dați-i cuvântul doamnei, să putem vorbi. 

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Eu  nu  sunt  învățată  cu  procedurile  dumneavoastră.  

Aveți  punctul  pe  ordinea  de zi.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Atunci  de  ce  ne  vorbiți ca și cum știți cine vă dă banii?   
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Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Vă  rog  frumos  să  mă  lăsați  să  vorbesc,  nu  vorbiți  

peste  mine.  Mulțumesc.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Doamne ferește.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Bun,  avem  un  dialog  sau  ne  contrazicem?   

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Superb  spuneți-ne  ce  să  facem?   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Banii  sunt  virați  în  toată  țara  către  toate  Primăriile,  

inclusiv  către  Primăria  Sectorului  1.  Au  fost  virați  pe  28  septembrie  îi  aveți  în  contul  

Primăriei.  Eu  nu  am  de  ce  să-i  cer  altei  persoane  decât  Consiliului  Local,  pentru  că  este  

o  prevedere  în  Ordonanța  de  Urgență  în  care  se  spune  foarte  clar  că  este  o  formalitate  pe  

care  fiecare  Primărie  trebuie  s-o  facă.  Adică  se  supune  la  vot  în  ședința  de  Consiliu  Local,  

face  re-reeșalonare.  Nu  ștui  cum  se  numește  termenul  tehnic că  nu  mă  pricep.  Rectificarea  

bugetară,  în  care  trebuie  să  ne  dați  banii.  Atât și nimic mai mult.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Facem  dialog  acum?    Facem  dialog?   

Domnul Dan-Niculae Podaru:  Facem  dialog?   

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Mă  lăsați  și  pe  mine  să  spun  ceva?  Sigur  că,  deci  

dumneavoastră  nu  vorbiți  de  fapt  de  plata  recenzorilor?   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Ba,  da,  vorbesc  de  plata  recenzorilor.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Vorbiți  de  rectificare  bugetară?   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu  vorbesc  de  plata  recenzorilor.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Să  vă  spun  ceva  plata  recenzorilor,  dacă  banii  au  fost  

primiți  de  Primărie...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Au  fost  primiți  pe  28  septembrie.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Aparatul primarului,  care e  executiv vă  poate  plăti.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan:   Nu,  nu  ne  poate  plăti  conform  ordonanței  de  

urgență.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :  Din pacate  noi,  Consiliu  n-avem  acces  la conturi.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan:  Ba  da,  sunteți  obligați  în  Consiliul  Local  să  votați  

rectificarea.  Așa  s-a  întâmplat  în  toată țara.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Dumneavoastră,  dumneavoastră  știți  mai  bine  ca  noi?   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Da,  pentru  că  ceilalți  recenzori  și-au  luat  deja  

banii.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Doamnă,  vă  rog  eu  frumos.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Domnule...   
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Domnul Adrian-Viorel Oianu : Nu.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Vă  rog  și  eu  frumos  să ne  dați  banii.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Uite,  vă  spun  ceva  pe  piept  acolo  trebuia  să  scrie  rezist  nu  

respect.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu  este  respect, respectul pe care dumneavoastră l-

ați invocat mai devreme către cetățeni.     

Domnul Adrian-Viorel Oianu : N-aveți nici un respect pentru  lege  pentru  că  dumneavoastră  

ați  venit  să  ne  explicați nouă aici ce trebuie să votăm.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Am venit să ne cerem banii  atât.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Doar  ce  trebuie  să  votăm.  Mulțumim pentru...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Există  o  linie  bugetară,  banii  au  fost  virați  numă  

este  suma  fixă,  clară,  nu  mă  interesează  altceva.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Am  înțeles doamna...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Sunt banii  munciți  de  noi  atât  și  nimic  altceva ne 

cerem banii de recenzori.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Uitați  acolo  Viceprimarul,  vorbiți  cu  el,  poate  să  vă  dea  

banii.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Dumneavostră vorbiți cu mine,  mi  se  pare  o  

chestiune  de  respect,  să  mă  uit  în  ochii celui  care  vorbește  cu  mine.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Consiliul nu are acces la conturi  doamnă...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: În  toată  țara...   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Dacă banii au fost  virați...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: În  toată  țara  s-a  întâmplat  la  fel.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Bravo,  atunci  cereți-i  doamnei  Primar  să  vă  plătească.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu,  legea  spune  Consiliul  Local  trebuie  să  voteze,  

nu  doamna  Primar.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Deci  dumneavoastră  vorbiți  despre  ceva  ce  trebuie  să  voteze  

Consiliul  legal  nu să  fiți  dumneavoastră  plătită?   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Ba  da,  trebuie  ca eu să  fiu  plătită  Consiliul  Local  

trebuie  să  aprobe  plata.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Să  vă  spun  ceva,  se  poate  face  fără  rectificare  bugetară.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu  există  așa  ceva.   
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Domnul Adrian-Viorel Oianu : Fără rectificare,  nu dumneavoastră...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Deci  să  înțeleg că  dumneavoastră nu veți vota...   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :  După ce ne spuneți ca nu  știți nimic...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Să  ne  dați  banii  la  recenzori?   

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Nu e adevărat,  nu  e  adevărat.  După  ce  ne  spuneți  că  nu  știți  

nimic  cum  funcționează  Primăria...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu am spus  așa  ceva...   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Să  spuneți ca știți foarte bine si că nu e adevărat.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu am spus.     

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Știți  foarte bine  și că  nu-i  adevărat.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Știu  foarte  bine  să -mi  cer,  cer  să -mi  cer  drepturile,  

drepturile mele.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Ceriți-vi-le la  doamna  Primar.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu  vi  le  cer  dumneavoastră  pentru  că 

dumneavoastră votați în Consililu Local.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Cel mai simplu e la doamna primar,   pentru că  doamna  Primar 

hotărăște  singură  totul.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Deci  dumneavoastră  sunteți  consilier?  Îmi  cer  

scuze,  cum  vă  numiți?  Consilier  de  la  PNL?   

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Știu e membru USR.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu  sunt  niciun  USR,  nu  sunt  membru,  nu  sunt  

membru  de...  nu  sunt  membru  de  partid.  Contractul  pe  care  eu  l-am făcut...   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Faceți  un  pic  de  liniște...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: O secundă.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Faceți  un  pic  de  liniște...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Munca noastră de recenzori este o muncă apolitică  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Vă rog încheiați acest dialog.   Vă mullțumesc  

mult.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Bine că  veniți aici de la  USR să facți scandal.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu sunt mebru USR.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Liniște că nu ne mai înțelegem.   
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Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Munca  mea  este  apolitică  și  a  tuturor  recenzorilor  

la  fel.  La  fel a fost   apolitică.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   În  regulă  mulțumim doamnă.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu  politizați.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu :   Da  sigur  că  da  mulțumim.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : O  clipă  mulțumesc,  mulțumesc  mult  Domnul  

Dinu  din  online.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Da.  Mulțumesc  bună  ziua  doamna  Secretar  General  vă  

rog  să  consemnați  prezența mea la această ședință  și  dacă  se poate și la cea de vineri la care 

am  vorbit  și am și votat.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Să  vorbiți  un  pic  mai  tare  vă  rog.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Da să se dea volumul mai tare în sală ca să mă audă toata 

lumea, vă rog frumos cei de la tehnic dați volumul mai tare ca să se audă ce vorbesc, e și dreptul 

meu să fiu auzit cred.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Vă rog domnule Dinu vorbiți.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Anunțați-mă cand e volumul mai tare ca să...   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Domnule Dinu, haideți vă rog  dacă  aveți  ceva 

de spus?   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Păi am dar vreau să fiu auzit. Ați dat volumul mai tare?  Adică 

vreau să fiu auzit dacă am de spus ceva.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Auzim, vă rog.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : O întrebare pentru doamna recenzor . Doamnă vi se pare 

normal ca legea să fie respectată in cadrul Primăriei Sectorului 1?   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Mai  repetați  o  dată,  vă  rog.   Deci  doamna  

Secretar  să  vă  răspundă?   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Nu, am o întrebare pentru doamna recenzor.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Vă rog, spuneți, întrebarea...   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe : Doamnă vi se pare normal ca în cadru Primăriei Sectorului 1 

să se respecte legea?   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1  : Nu înțeleg nimic.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Nu știu dacă sunt auzit, nu știu ce se întâmplă acolo dacă sunt 

auzit dar nu îmi răspunde nimeni la întrebări.   
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Nu se înțelege foarte bine domnule Dinu. 

Sonorul în sală este foarte tare avem deja ecou,  dați  dumneavoastră  telefonul,  volumul  mai,  

mai  tare,  mai  mare  și  vorbiți  un  pic  mai  tare  și  mai  rar.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Acum e  bine?   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Haideți.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Păi  am  o  întrebare  pentru  doamna  recenzor:  Doamnă  vi  

se  pare  normal  ca  în  cadrul  Primăriei  Sectorului  1  să  se  respecte  legea?   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Bună  ziua,  nu  știu  cu  cine  vorbesc,  înțeleg  că  am  

fost  îndreptată,  dacă  mi  se…  întrebată  dacă  mi  se  pare  normal  să  se  respecte  legea?  Da,  

mi  se  pare  perfect  normal  să  se  respecte  aceeași  lege  și  în  Sectorul  1  și  în  Sectorul  6.  

Primarul  de  la  Sectorul  6  a  spus  ceea  ce  am  spus  și  eu  acum.  Nu,  eu  nu  spun  ceva  

diferit.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Da,  doamnă,  mulțumesc  că  confirmați  că  doriți  să  se  

respecte  legea.  Păi  la  Sectorul  6  se  respectă  legea.  La  Sectorul  1,  din  păcate,  avem  peste  

50  de  proiecte  depuse  înaintea  acestui  proiect  de  amendament  al  bugetului,  care  par  și  

oferi  compensarea  financiară  pentru  munca  depusă,  care  nu  sunt  pe  ordinea  de  zi.  Cu  alte  

cuvinte,  sunt  alte  50  de  proiecte  care  afectează  viața  altor  cetățeni.  Cum  și  acest  proiect  

de  rectificare  de  buget  vă  afectează  dumneavoastră,  situația  financiară.   Acele  proiecte  50  

nu  au  fost  puse  pe  ordinea  de  zi  așa  cum  cere  legea,  adică  la  maxim  30  de  zile  după  ce  

au  fost  depuse  la  Primărie.  Deci,  dacă  noi  astăzi  am  vota  proiectul  de  rectificare  de  buget  

înseamnă  că  a  fi  de  acord  cu  nerespectare  a  legii  pe  care  o  face  doamna  Armand.  Eu  am  

toată  dorința  să  votez  un  proiect  de  buget  din  care  dumneavoastră  primiți  banii  pentru 

munca depusă.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Îmi  cer  scuze,  puteți  să-mi  spuneți  cum  vă  numiți  

și  de  la  ce  partid  sunteți?  Vă  rog  frumos  să  știu  și eu  cu  cine  vorbesc?    Doamnă,  doamnă  

sunt  Dinu   Gheorghe,  de  la  ce  partid  vreți,  nu  contează  așa mult.    Ba  pentru  mine  este  

important  să  știu  cine  îmi  va  vota  plata  muncii  recenzorilor  care  s-a  încheiat  în  iulie.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  :   Înțeleg.  Înțeleg  că sunteți...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu  este  vorba  de  mine,  este  vorba  de  toți,  

recenzorii  de  la  sectorul  1.  Reprecizez  Primăria  Sectorului  6,  a  plătit  deja  recenzorii.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Doamna,  dumneavoastră  mă  înțelegeți  ce...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu,  nu  vă  înțeleg.  Dumneavoastră  îmi  spuneți  că  

nu  vreți  să-mi  plătiți  mie  banii  munciți  de  mine.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Doamnă  dumneavoastră  drept  mă  auziți  ce  spun  sau  n-

auziți  că  mi  se  pare că...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Da,  da,  v-am  auzit  perfect.   
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Eu  v-am  spus  că  eu  votez  oricând  un  proiect  prin  care  

să  sunte  să  fiți  plătită,  dar  trebuie  respectată  legea.  Legea  spune  că  proiectele  trebuie  luat  

în  ordine,  în  ordinea  depuneri  lor,  în  ordine  consecutiv.  Adică  și  la  maxim  30  de  zile  de  

când  au  fost  depuse,  să  fie  aduse  în  fața  Consiliului  Local.  Până  la  proiectul  dumneavoastră  

mai  sunt  peste 50 de proiecte.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu  este  proiectul  meu,  este  proiectul  venit...   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Refuză  să  le  pună  în  fața  Consiliului  Local.  Deci noi 

vam spus.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Ok.  Deci  înțeleg  că  dumneavoastră  nu  veți  vota  

astăzi  conform  ordinii  de  zi,  plata  recenzorilor  din  Sectorul  1.  Vă  mulțumesc  frumos.  Ăsta  

este  respectul  pe  care  îl  acordați  cetățenilor  din  Sectoru  1,  care  au  muncit  cinstit.  Da,  că  

tot  s-a  invocat  mai  devreme  respect.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Doamnă, doamnă...   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Domnule,  că  tot  repetați  de  doamnă  am  venit  aici  

în  numele  recenzorilor  din  Sectoru  1.   Ne  cerem  banii,  banii  pentru  munca  noastră  cinstită.  

Atât  și  nimic  mai  mult.  Nu  ne  interesează  jocurile  voastre  politice,   nu  ne  interesează  nimic  

din  ceea  ce  faceți  aici.  Este  un  circ  de  o  oră  și  ceva.  Noi  am  venit  să  ne  cerem  banii.  

O  chestie  perfect  legală,  nimic  altceva.  În  toată  țara  banii  s-au  dat  civilizat.  De  ce  nu  se  

poate  întâmpla  același  lucru  și  aici.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Deja  v-am  explicat  și  din  nou,  cred  că  nu  înțelegeți.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Mulțumesc.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Înțeleg  perfect  credeți-mă  și  eu  și  cetățenii  care  

au  urmărit  online  și  recenzorii  care  au  urmărit.  E  nevoie  să  venim  să  pichetăm  Primăria  

să  ne  dați  banii.  Nu  înțeleg.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : Puteți  picheta  Primăria.   

Doamna Elena Mihaela - Recenzor Ivan: Nu,  nu,  nu  vreau   să  pichetez  Primăria.  Eu  vreau  

să-mi  primesc  banii  pentru  munca  mea  cinstită,  muncă  care  s-a  terminat  în  iulie  așa  cum  

au  primit  toți  recenzorii  banii  în  toată  țara,  inclusiv  în  București.  N-are  cum  să...  N-aveți  

cum  să  inventați  o  lege  care  să  se  aplice  pentru  Sectoru  1  legea  plății  recenzorilor  este  

aceeași  în  toată  țara  și  ar  trebui  să  o  respectați.  Mulțumesc,  am  încheiat  că  nu  mai  are  ...  

Chiar  n-are  niciun  sens.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Mulțumesc.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe :   Ca și legea plații recenzorilor este legea Administrației 

Locale care spune foarte clar că orice proiect trebuie depus în  fața  Consiliului  Local  la  30 de 

zile  după  ce a fost trimis în Primărie.  Sunt  multe proiecte  înaintea,  acestui  proiect  de  rectificare  

bugetară  și  eu  v-am  spus,  ele trebuiesc  puse  în  dezbatere  și după  aceea  când  va veni  rândul  
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acestui  proiect  cât  de  repede  se  poate  chiar  și la sfârșitul zilei de  astăzi  noi  vom  analiza  și  

desigur  vă  vom  respecta  legea.  Deci  vom  vota,  să  dăm banii  recenzorilor ,  dar  trebuie  să  

respecte  legea.  Deci  până  nu  se  respectă  legea,  până...     

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Ok,  haideți  să,  să  închidem  cu  acest  subiect.  

Așa  este,  e  mai  mult  de  o  oră  și  jumătate  de  când  a  început  ședința  și  n-am  intrat  pe  

ordinea  de  zi.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe  : În  altă ordine.  Da  mai  am  de  zis  ceva,  discuție,  ceva.  

Refuzul  Primarului  de  a  veni  cu  ideia de  capital  social, va  duce  categoric  la  pierderea  

contractului  de  furnizare  de  gaze.  Ce  înseamnă  asta?  Într-un  moment  în  care  în  piața  de  

gaze  furnizori sunt  foarte  puțini  și  se  știe  că  este  o  penurie  de  gaze,  înseamnă  că  va  fi  

aproape  imposibil  ca  CET  Grivița  să  mai  găsească altul.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Domnule  Dinu  doamnele  au  plecat  din  sală  

și  ne-au  și  certat.  Noi  nici,  nici  n-am  ajuns  la  vot.  Da  ne-au  și  certat.  Am  și  am  primit  

de  fapt,  acum  adeziunea  de  la  USR,  scrisă  din  2018  a  doamnei  Ivan  de  mai  devreme.  Îmi  

pare  rău  că  a  plecat.  Domnule  Dinu,  vă  rog,  haideți  să  trecem  la  următorul  subiect,  oricum  

nu  vă  auzim  foarte  bine  și  mai  sunt  înscriși  la  cuvânt,  cred  că  10  consilieri.  Trecem  la  

ordinea  de  zi?  Mai  votăm  astăzi  sau  vreți  să  vorbim  în  continuare?   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe :   Da,  da  vreau  să  spun  și  eu  părerea.  Dacă  nu  se  poate 

nu știu  schimbați  sistemul,  să  schimbe  Primăria  sistemul.  Să ne  auzim  și  noi  e  dreptu  nostru  

să  vorbim.  Eu  i-am ascultat pe,  toți  colegii liniștit disciplinat, nu am intervenit.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Mai,  mai  aveați  ceva  de  adăugat  domnule  

Dinu?  Mai  avem  un  domn  în  sală,  domnul  Cojocaru?  Ok,  vă  rog  2  minute  ca  să  trecem  

la  vot.  Vă  mulțumesc.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Bună  ziua.  A  patra,  a  cincea  oară  nu  mai  știu,  vin  aici  

pentru  acea  de-acum  hotărâre  de  Consiliu  Local  126  din  12  august  anul  curent  pentru  

certificatele  de  edificare,  emitere  a  certificatului  de  edificare  pe  stadii.  Mulțumesc  pentru  

votul  de  atunci.  Mulțumesc  domnului  Prefect  care  a  întors  documentul  și  la  oficializat.  Nu  

se  întâmplă  să  trecem  mai  departe,  domnule  Viceprimar,  de  Departamentul  Urbanism,  să  

se  procedureze  intern  și  după  procedurarea  internă  să  completăm  acea  minunată  cerere  care  

nu  s-a  aplaudat  pe  site-ul  Primăriei  Sector  1.    Pentru  că  mai  am  până  în  luna  decembrie  

la  jumătate  termen,  altfel  îmi  voi  pierde  banii  65000  de  euro  promisiunea  de  vânzare.  Este  

grav  că  nu  știu  cu,  cui  am  să-i  cer  banii  ăștia  la  final,  dacă  ratez  vânzarea  proprietății  la  

care  am  investit  mulți  alți  bani,  vă  rog  frumos,  alături  de  mine  ați  primit  nenumărate  

solicitări  și  vizite,  știu  că  sunteți  încărcat  și  doamna  Zaharia  și  mulți  alții  din  cartier  cu  

problema  asta.  Pentru  soții  Crețu,  pentru  nu  putem  trece  mai  departe  de,  am  înțeles  că  

problema  e  plasată  la  doamna  Gabriela  Manea  de  la  Urbanism,  consilier  juridic,  nu  știu  

cine  trebuie  să  facă  procedura  asta…s-a  și  supărat  dumneaei  și  m-a  amenințat  odată  la  

audiență  că  a  zis  că  eu  n-o  să  primesc  certificatul  de  edificare,  că  atâta  am  stresat-o.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Stați  un  pic,  o  să  vă  las  să  purtați  un  dialog.   
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci,  domnule  Cojocaru,  

procedurile  au  ieșit,  da,  sunt  validate,  pot  să  spun  lucrul  ăsta.  A  mai  fost  o  mică  procedură  

la  ele  de  de  rezolvat.  Deci  procedurile  sunt,  n-am… Nu  mai  avem  probleme  din  punctul  

ăsta  de  vedere,  mergem  înainte,  la,  dumneavoastră  însă  e  o  problemă  punctuală,  tehnică,  

care  nu  ne  aparține,  din  păcate  vi  s-a  comunicat,  din  câte  știu  lucrul  ăsta  e  vorba  de  acel  

DTAC  lipsă.  E  o  esențial  să  existe  în  lucrare  dumneavoastră  acest  DTAC  și  din  nefericire,  

tipu  de  construcție  pe  care  dumneaoastră  îl  aveți  are  lipsă  acest  DTAC .  Încercăm  să  facem  

rost  de  el  tocmai  ca  să  venim  înaintare  să  venim  să  vă  ajutăm.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Vă  mulțumesc  mult.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Păi  nu,  stați  un  pic.  Deci  nu  e  vina  

dumnealui?   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu,  nu,  nu,  nu  este  ANL-ul.  

Atunci când...   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : ANL-ul  trebuia  să  prezinte  toate  documentele  

astea.  Deci...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Acel  acest  tip  de  vilă,  pentru  că  

sunt  vile  cu  subsol  și  vile  fără  subsol.  Nu  știu,  dumneavoastră  aveți  vilă  fără  subsol  parcă?   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: E  o  căsuță,  da  cu  subsol,  am  să  subliniez...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :     Deci ce este  la  vila  cu  subsol e   

o  întreagă  nebunie.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Stați puțin  am… am  să  vă  explic  de  îndată.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :   Nu mai  ține  de  legislație,  nu  

mai  ține  nimic.  Tre  să  rezolvăm  și  problema  asta.  Mai  trecem  și  peste  povestea  asta  și  o  

s-o  finalizăm  în  sfârșit.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Bun  pentru  că eu  am  sunat  la  mai  devreme  de  a  ajunge  

aici.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : O  secundă,  mi  s-a  comunicat  

lucru  ăsta,  știți  lucru  ăsta  nu  e nevoie  să  veniți  aici  da?   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   La  microfon.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Da  scuze  deci  vi  s-a  comunicat  

lucru  ăsta,  că  din  punct  de  vedere  tehnic  trebuie  să  se  aducă  de  către  ANL  acest  DTAC,  

care  este  foarte  important,  este  baza,  esența  acestui  certificat  pe  care  trebuie  să  vi-l  eliberăm  

dumneavoastră.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Bun mulțumesc.   
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :   Deci  vă  rog  încă  puțină  răbdare  

ca  să  putem  să  primim  aceste  documentații.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Bine, am încredere în cuvântul dumneavoastră.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Sunt   probleme  tehnice,  nu  mai  sunt  

probleme  care  țin  de  proceduri  operaționale,  nu  mai  țin.  Le-am  finalizat,  da,  ele  au  ieșit.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Urbanismul  sunând-ul  mai  devreme,  mi-a  spus  că  nu  s-

au  făcut  pași.  Poate  că  la  ei  n-a  ajuns  implementarea  asta,  dar  vă cred  pe  dumneavoastră  

pe  cuvânt.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1  : Procedura este  finalizată.  Pot  să  

vă  confirm  lucrul ăsta.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Bun  mulțumesc.    Doi  despre  planurile  vizate  spre  

schimbare  acest  DATC,  despre  care  spuneți...   

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

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Am  să  detaliez  imediat.  Într-adevăr,  ANL-ul  le-a  rătăcit.  

Nu  sunt  nici  în  spatele  autorizației  de  construire  din  2005.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1  :   Deci   le-a  rătăcit.  Eu  zic  că  nu  

sunt,  dar  dacă  le-a  rătăcit  foarte  bine,  o  să  le  găsească  și  nu  se  regăsește  într-adevăr  în  

spatele  documentație dumneavoastră.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Pentru  că  tot  ei  mi-au  înmânat  acum  2  zile  un  document  

în  care  spune  că  proiectantul  nu  a  mai  desenat  pentru  modelul  de  casă  C  32  decât  a  făcut  

desene  și  le-a  prezentat  ANL-ului  și  Primăriei,  în  speță  ajungând  pentru  autorizație  decât  

pentru  modelul  cu  garaj  pe  dreapta,  pentru  stânga  și  individual  n-a  mai  desenat.  Am  dat  

documentul  doamnei  Mihaela  Drulea  de  la  arhiva  Primăria  Sector  1,  care  dumneaei  a  

răvășit  toată  arhiva  și  îi  mulțumesc  pentru  suport.  Acum  a  rămas  să  ajungă  la  dumneavoastră  

că  m-am  auzit  cu  dumneaei  acum  o  jumătate  de  oră  și  a  rămas  să  ajungă  la  dumneavoastră  

să  găsiți  o  soluție  cu  ANL-u  să  mă  scoateți  din  criza  asta,  că  nu  e  nici  vina  mea  că  nu  

mi  s-au  dat  niște... ca să nu spun  că  ANL-ul  mi-a,  mi-a,  mi-a  înaintat  2  dosare  cu  cu  

DATC-u  ăsta,  care  în  primul  rând  sunt  ceva  printat  din  calculator,  fără  viza  asta.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Domnule  vă  dați  seama  cât  am  

căutat,  mă  rog,  doamna  Drulea,  cât  a  căutat  în  arhiva  respectivă  ca  să  să  încerce  să  

găsească  acest  DATC.  Deci  sunt  probleme  care  sunt  tehnice.  Eu  zic  că  vom  găsi  rezolvare 

și la acestea.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Vă rog să  mă  ajutați.   

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

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Domnule...   
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1  :   Aici ...   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Viceprimar  bun,  bun,  am  punctat  chestiile  astea  din  bună,  

bunăvoință  doamnei  Viceprimar.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Da,  din  păcate,  trebuie  să-i  închid  microfonul  

domnului  Păiuși  și  vi-l  dau  imediat.   

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : Am  o  întrebare  punctuală,  pentru  

că  e  bine  să  discutăm  concret  faptul  atunci  când  discutăm  că  procedurile  sînt  finalizate  

domnule  Viceprimar,  au  semnătura  dumneavoastră  pe  ele  sau  nu?  Concret,  adică  sînt  

semnate  de  dumneavoastră,  toate  procedurile  astea  finalizate  sau  ce  înseamnă  finalizat?  Pe  

mine  mă  interesează  dacă  dumneavoastră  le-ați  semnat  după  ce  au  semnat  toți  cei  din  

Primărie  care  trebuiau  să  le  întocmească,  dacă  există  semnătura  dumnevoastră  pe  ele  sau  

nu?   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1  : Procedurile  au  fost  finalizate  și  

au  fost  aduse  vineri.  Vineri  am  fost  în  ședință,  eu  trebuie  să  le  citesc,  nu  pot  să  le  dau,  

adică  trebuiesc  verificate,  deci  sunt  finalizate,  în  sensul  că  doamna  Manea,  care  s-a  ocupat  

de  aceste  proceduri,  le-a  finalizat,  mi  le-a  prezentat,  dar  vineri  sunt,  am  fost  în  ședință  de  

Consiliu,  astăzi  sunt  în  ședință  de  Consiliu,  chiar  trebuie  să  le...  să  știu  despre  ce  semnez  

acolo?...  Nu  trebuie  să  am  toate  cunoștințele  legate  de  procedurile  respective,  trebuiesc  

verificate,  sunt  consilierii  care  le  verifică,  trebuie  s-o  fac și  eu.  Vă  dați  seama  de  asta  spun  

că  sunt  finalizate.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Un  termen,  domnule  Viceprimar,  vă  rog  mult  un  termen.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Dacă  terminăm  ședința,  sper  să  

apuc  astăzi  să  le,  să  le  parcurg.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Să vă  dea  Dumnezeu  sănătate.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:   Da  mai  mult  de  atât,  suntem  

oameni,  până  la  urmă.   

Domnul Cojocaru: Cred  și  eu  mi-am  întins  nervi la  maximum.  Deci  astăzi -  mâine  

definitivăm,  vă  mulțumesc mult.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:   Sperăm să  terminăm  ședința  mai  

repede  și  să  pot  să  mă ocup de ceea ce trebuie să facem.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Acum  în  moment  ce  sunt  aici,  trebuia  să  aștept  vizita  

poliției  locale  pentru  o  expertiză.  A  fost  o  întâlnire  la  care  a  participat  prim  bună  voință,  

doamna  Viceprimar,  zilele  trecute  în  cartierul  ANL Henri  Coandă,  unde  s-au  adunat  mai  

mulți  locuitori  și  și-au  expus  punctele  de  vedere,  subiectul  fiind  locurile  de  joacă  pentru  

copii,  ca  au  început  să  ciomogească  pe  acolo  pentru  un  leagăn  privat  al  cuiva,  pentru  că  

nu  avem  așa  ceva.  Am...   
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dumneavostră  știți  că  avem  2  

terenuri,  iertați-mă  că  vă  întrerup.  Avem  2  terenuri  unde  noi  încercăm  prin  Primăria  

Municipiului  București,  să  construim  efectiv.  Dar  pentru  acest  lucru  este  nevoie  de  un  plan  

Urbanistic  Zonal  în  planul  Urbanistic  Zonal  ANL  și  încercăm  prin  ședință  de  Consiliu  

General  să  se  elimine  această  prevedere  din  acel  PUZ,  ca  să  putem  să  acționăm.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Permiteți-mi  un  minut,  vă  aduc  tuturor  cât  o  copie,  că  

m-am  pregătit  și  cu  imagini  și  cu  un  document  oficial  la  ceea  ce  o  să  urmeze  ca  discuție,  

afară  de  locul  de  joacă  în  zona  Uter,  6  PUZ  și  extinderea  străzii  Biharia,  unde  doamna  

primar  Clotilde,  pe  care  am  întâlnit-o  pe  vizavi  săptămâna  trecută  pe,  pe  Banu  Manta,  și  

am  abordat  8  minute  v-am  scris  despre  asta    și  mi-ați  mulțumit  că  ați  luat  notă  de  discuție,  

mi-a  spus  și  s-a  ținut  de  cuvânt  și  mi-a  trimis  în  următoarea  zi  și  un  document  oficial  în  

care  spune  că  a  alocat  10.000.000  de  lei  nu  știu  cum,  că-l  auzeam  pe  domnu  Oianu  mai  

devreme,  nu  știu  cum,  dacă,  ca  rectificare  sau  sunt  deja...  da,  bun,  acum  vă  vă  voi  aduce  

și  aceste,  acel  PUZ  și  cu  documentul  de  la  doamna  Clotilde,  pentru  că  așteptăm  într-adevăr  

această  șansă  pentru  noi,  domnule  Viceprimar  școală,  grădiniță,  poliție,  magazin,  să  ne  

luăm  pâine  și  cafea  și  lapte  și  o  biserică,  acolo  ceva  să  ne  rugăm  că  suntem  plini  de  

păcate.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1  :   Încă  o  dată  vă  spun.  Avem  cele  

2  terenuri    care  se  află  în  administrarea  noastră  ca  să  putem  interveni  asupra  lor,  trebuie  

să  venim  cu  un  plan  Urbanistic  Zonal  este  extrem  de  complex  și  soluția  pe  care  am  găsit-

o  și  cu  care  sunt  de  acord  și  Consilierii  Generali  este  aceea  de  a  elimina  această  prevedere  

din  acel  PUZ  în  baza  căruia  și  dumneavoastră  aveți  locuința,  prin  care  pe  noi  ne  obligă  

să  elaborăm  un  nou  PUZ,  un  pic  aberant  cum  s-a  găsit  atunci  o  soluție  nu,  nu-mi  explic  

de  ce?   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Sunteți  de  profesie  și  sunteți  un  profesionist.  V-am  mai  

spus  lucrul  ăsta...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Nu-i vorba de  asta...  

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Am  intrat în...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : E vorba de accept,  iertați-mă  

acceptul  consilierilor  să  voteze,  Consilierii  Generali  că  nu  este  necesar  de  un  plan  Urbanistic  

Zonal  ca  să  putem  să  construim  o  școală,  o  grădiniță  sau  locuri  de  joacă.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru:: Am  avut  oportunitatea  acum  2  săptămâni  să  intru  online  

în  ședința  de  Consiliu  General  și  am  discutat  cu,  am  exprimat  această  problemă  și  multe  

altele  domnului  primar  general,  care  a  luat  notă  și  la  mai  puțin  de  2  zile  s-a… într-o  

discuție  în  cadrul  Europa  FM,  am  și  un  link îl  pot  da  oricui.  La  momentul  14:  53  de  

secunde  spune  abia  așteptăm  să  vă  ajutăm  și  să  predăm  aceste  probleme  spre  soluționare.  

Dar  trebuie  ca  Primăria  Sectorului  1  să  le  solicite  aceste  investiții,  să  le  voteze  Consiliului  

Local,  bineînțeles,  să  se  aloce  bani.  Vă  rog  să,  să  facem  ceva,  pentru  că  eu  sunt  un  

locuitor,  nu  sunt  de  profesie,  locuitor  al  acelui  cartier.  Haideți  să  tragem  linie.   
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Ok vă mulțumesc.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Îngădui-ți-mi  un  minut  mai  am  câteva  puncte  de  vedere.  

Vă  rog  mult,  pentru  că  nu  știu  că  mai  am  această  oportunitate.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Vă rog.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Trec  cu  20  de  secunde  să  vă  las  tuturor  această  extindere,  

stradă  Biharia,  că  ne-a  uscat  și  pe  noi  și  mașinile  noastre,  să  ieșim  din  cartier  pe  o  stradă  

pietruită,  plină  de  gropi  imediat.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Vă  mulțumesc  și  dacă  tot  mai  avem  un  

minut  vreau  să  solicit  și  eu  să  vină  în  ședință  domnul  director  de  la  Departamentul  

Economic  de  la  Direcția  Management  Economic.  Vă  rog.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Da,  doamna  președintă,  doar  o  

secundă  atât  rețin  consilierii  legat  de  recenzori.  E  o  situație  foarte  clară  aici.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Da.  Păi  tocmai  că  e  foarte  clară.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Domnule  Podaru,  vă  rog  frumos.  

Este  o  problemă.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : E  foarte  clară.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1  : Că  au  fost  membri,  că  n-au  fost.  

Nu,  nu  contează.  Sunt  oameni  care  au  muncit...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Nu...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:   Oameni  care  au  muncit.  Ascultați-

mă  doar  o  secundă.  Domnule  Oianu,  oameni  care  au  muncit.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Oameni  care  au  muncit,  bineânțeles,  o  

clipă,  domnule  Păiuși  sunt pe capitolul  54  da?  Pot  fi  virați  direct.  De  ce  nu  sunt  virați  

acești  bani  direct către  cetățeni?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :  Nu se poate.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Da,  se  poate  că  sunt  bani  acolo.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Uitați-vă  la  sectorul  6  cum  a  

procedat.  Totul  e  prin  rectificare  bugetară.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Se poate...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu există  altă  variantă.  Nimeni  

nu-și  asumă.  Niciun  director  economic  nu-și  asumă.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Sunt  bani  acolo.  Sunt  bani  pe  capitolul  

bugetar,  54 0 2  pe  funcționare.   
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Consilierii  formează  o  echipă  în  

folosul  cetățenilor.  Ce  este  atât  de  greu  să  plătim  printr-o  această  rectificare  nu  se  pot  

plăti  altfel.  Niciun  director  economic  nu-și  va  pune  semnătura  pe  acea  plată,  dacă  nu  este  

prin  Consiliul  Local,  prin  rectificare  bugetară  este  clar.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Da,  prin  rectificarea  bugetară  au  intrat  niște  

bani,  da,  cote  defalcate  ce  au  mai  intrat,  dar  sunt  bani  pe  capitolul  5 4 0 2  și  banii  pot  fi  

plătiți  direct  către  cetățeni,  cei  care  au  lucrat  în  programul  de  recensământ,  deci  pot  fi  

făcute  plățile.  Astăzi acum.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Puteți  verifica  și  la  celelalte  

Sectoare  cum  s-a  procedat.  Totul  s-a  făcut  prin  rectificare bugetară.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Nu știm  bugetele  celorlalte  Sectoare  fiecare 

e unic.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:   Astea sânt informațiile  pe  care  le  

am  inclusiv  la  Sectorul  6  la  fel  s-a  procedat.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : De asta voiam  să  îl  chemăm  pe  domnul  

director  de  la  Economic,  poate  reușește  dumnealui să lămurească.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: E absurd lupta politică în defavoarea 

unor cetățeni.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Nu  e  nici o luptă  pollitică.  Noi  vrem  să  

plătim.  Adică  să  plătească  primaru  recenzorii.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :   Ați  intrat?  Nu  pot  să  zic ăla ,  

n-a  fost  dialog  practic.  Încercați  să  spuneți  că  albu-i  negru  și  negru-i   alb,  asta-ți  încercat  

să-i  spuneți.   

Domnul Dan-Niculae Podaru: Pot  să  pun  2  întrebări?  Da,  doamna  Lavinia  Ionescu...  Dacă  

vrem  să  transmitem  școlilor  bani,  că  au  fost  doamnele  profesoare  data  trecută  să  alocăm  

școlilor  bani,  se  poate  face  un proiect de hotărâre  separat  față  de  rectificarea  bugetară  pentru  

a  da  școlilor  bani  pentru  reparații  și  pentru  ce  mai  au  nevoie?  Este  legal?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Legea  273  care  reglementează  

toată  activitatea  din  punct  de  vedere  bugetar  din  punct de vedere al  finanțelor  publice  locale  

vorbește  foarte  clar  doar  de  hotărâri  de  rectificări  bugetare.  Deci  avem  doar  aprobări  de  

bugete,  rectificări,  aprobări  de  execuții  bugetare  și  aprobări  de  cont  de  execuție.  Alte  tipuri  

de  hotărâri  în  domeniu  financiar-contabil  în  în  afara  prevederilor  legii  273  nu  cunosc.  Deci,  

în  opinia  mea,  orice  rectificare  și  orice  modificare  de  venituri  sau  cheltuieli  pe  capitole  

bugetare  se  poate  face  doar  prin  intermediul  rectificărilor  bugetare.  Cred  că  ceea  ce  nu,  

nu  s-a  înțeles,  poate  pe  parcursul  discuției  este  că  veniturile  stabilite  prin  ordonanța  de  

urgență  din  22  septembrie  cu  privire  la  cotele  pentru  fiecare  UAT  pentru  plata  recenzorilor.  

La  capitolul  venituri  pot  fi  incluse,  chiar  dacă  au  fost  repartizate  prin  ordonanță  de  urgență,  

doar  prin  hotărâri  de  Consiliu  Local  și  abia  apoi  făcute  plățile.  Nu  înțeleg  dacă  am  primit  

sume  cu  anumită  destinație,  cum  putem  utiliza  alte  sume  din  cadrul  bugetului  cu  această  
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destinație?  Deci,  în  opinia  mea,  nu  se  poate,  dar  într-adevăr,  cel  care  trebuie  să  își  spună  

punctul  de  vedere  ar  trebui  să  fie,  în  primul  rând,  directorul  economic.  Nu  pot  să  vă  dau  

eu  răspuns.  Eu  cunosc  principii  bugetare,  mai  puțin  detalii  în  ceea  ce  privește  capitolele  

bugetare,  deci  planurile  și  conturi  de  execuție  știu  doar  colegii  mei  de  la  Direcția  

Economică.  Este  specialitatea  lor.   

Domnul Dan-Niculae Podaru : Bine,  mulțumesc.   

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

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Mulțumesc,  domnule  Cojocaru,  mai  aveați  

ceva  de  adăugat?   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar Sectorul 1: Legat  de  problemele  care  pe  care  le-am  

identificat,  pe  care  comunitatea  le-a  identificat  și  vine  către  noi  cu  o  solicitare  de  a-i  

sprijini,  până  la  acest  PUZ,  domnule  viceprimar,  supun  atenției  următorul  aspect  cu  care  

domnul  Cojocaru  a  și  început  și  anume  pe  străzile  pe  care  ADP  are  în  administrare  

aliniamentele  stradale, spațiile  verzi și  aici  mă  refer  punctual  la  strada  George  Constantin,  

zic  bine,  acolo  este  un  spațiu  nu  că  generos,  mai  mult  decât  generos,  pentru  amenajarea  

unor  spații  de  joacă  și  sper  cumva  că  mă  aud  și  colegi,  aud  și  colegii  de  la ADP  aceste  

discuții,  voi  discuta  și  eu,  poate  discutați  și  dumneavoastră  cu ei  zilele  următoare  deci,  pe  

acest  bulevard  se  pot  amenaja,  nu  unul,  mult  mai  multe  locuri  de  joacă.  Haideți  măcar  cu  

acesta  să  începem.  Până  când  cei  de  la  Capitală  nu  știu,  se  gândesc  cu  PUZ-ul  ăsta  îl  

votează,  nu-l  votează, ce  fac,  să  facem  noi  ce  ține  de  noi,  de  Sectorul  1.  La  fel,  pe  ce  

ține  partea  de  curățenie,  coșuri  de  gunoi,  niște  lucruri  absolut  normale,  pe  care  comunitatea  

le  cere  și  nu  le  are  în  prezent.  Sunt  terenuri  private  acolo  care  sunt  de-a  dreptul  pline  de  

gunoaie,  să  trimitem  poliția  locală  să  vadă  ce-i  cu  ele,  cine  poate  face  curat.  Avem  clădiri  

care  arată  cum  arată  și  pun  în  pericol  viața  cetățenilor.  Haideți  să  ne  ducem  spre  ce  ține  

de  competența  Sectorului  1,  până  a aștepta  ca  cei  de  la  Capitală  să  facă  vreun  pas  cu  acel  

PUZ.  Doamne  ajută  să  facă,  dar  să  ne  uităm  un  pic  și  pe  ce  putem  face  noi.  

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Mulțumesc,  domnul  Păiuși  vrea  să  răspundă  

punctual,  vă  rog,  un  minut  mai  e  domnul  Ciungu  și  domnul  Tudose  și  vreau  să  trecem  la  

vot  imediat.  În  5  minute.   

Domnul Păiuși Oliver-Leon-Viceprimar Sectorul 1: Un  minut,  e  vorba  de  a  se  scoate  din  

PUZ-ul  actual  prevederea  prin  care  noi  putem  să  construim  ceva  acolo  doar  printr-un  alt  

PUZ.  Deci  trebuie  scoasă  această  prevedere,  această  obligație.  Asta  e  legat  de  PUZ,  legat  

de  locurile  de  joacă    noi  avem  acest  bulevard,  da,  care  are  spațiu,  acel  spațiu  verde.  Nu  

poți  să  faci  locuri  de  joacă  între…  în  drum,  practic  da,  asta  trebuie  să  înțelegem.  Deci  

acolo  se  poate  fi  doar  spațiu  verde,  nu  ai  cum  să  faci  locuri  de  joacă  acolo.  Vreau  să  

înțelegeți  lucrul  ăsta.  Da,  el  a  fost  amenajat  ca  spațiu  verde,  sunt  sistemele  de  irigare,  dar  

sunt  foarte  adânc.  Nu  știu  ce  s-a  întâmplat  acum  câțiva  ani  de  zile  cred  că  acum  vreo  4  

ani  de  zile  s-a  încercat  lucrul  ăsta.  Nu  a  ieșit  cum  trebuie.  ADP-ul  acționează,  domnul  

vice-primar.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru:  Domnule viceprimar, în aliniamentul blocurilor ANL,   

Domnul Păiuși Oliver-Leon-Viceprimar Sectorul 1: Aliniament de  bloc,  e  altceva.   
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Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Stați puțin,  în  aliamentele  blocurilor, la  intersecție  cu  acest  

bulevard,  despre  care spune  doamna  viceprimar,  este  o  zonă  ieșită  mai  înafara  caselor.  

Acolo  merge  un  loc  de  joacă.  Nu  deranjează  pe  nimeni.  Adică  ar  trebui  venit  la  fața  

locului  și  deci  știu  unitatea  zonă  este,  trebuie.   

Domnul Păiuși Oliver-Leon-Viceprimar Sectorul 1: Trebuie și  îngrădit.  Discutăm  lucrul  ăsta.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru:  Se  găsesc  soluții.  Da.  Deci.   

Domnul Păiuși Oliver-Leon-Viceprimar Sectorul 1: Da,  trebuie  securizat,  îngrădit.  E  un…  

da,  e  vorba  de  autorizație.  Nu  poți  să  faci  un  gard  și  o  nu  poți  să  îngrădești  ceva  fără  

autorizație.  Acea  autorizație  ca  să  fie  eliberată trebuie  să  eliminăm  acel…  obligația  acelui  

PUZ,  asta  încerc  să  rezolvăm,  sper  să  o  rezolvăm  acolo.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: E  și o  problemă  a  aeroportului,  cu  un  regim  de  înălțime.  

Știți  de  problema  aceasta?  Romprest  nu  ridică  decât  gunoiul  menajer,  nu  mătură  străzile,  

vă  rugăm să solicitați  acest  lucru  să  ne  măture,  pentru  că  se  face  sistemul  de  irigații,  care  

au  săpat  și  au  distrus  totul  și  cabluri  de  iluminat  și  tot,  dar  nu  mătură  nimeni  după  ei.  

Bun,  eu  aici  am  spus  toate  punctele  de  vedere  sau  în  partea  celor  care  au  fost  prezenți  

alături  de  doamna  viceprimar.  Deci  magazinul  ăla  ne  trebuie  în  zona  comercială  și așteptăm  

un  magazin  în  zonă.  Indicatoarele  s-au  montat,  stâlpii  s-au  cimentat  la  fiecare  colț  de  

stradă,  dar  nimeni  nu  pune  indicatoarele  de circulație  și  au  început  să  apară  accidente  

pentru  că  na,  e  o  zonă  între  dezvoltată,  iar  COGEFA  a  desfăcut  sistemul  de  canalizare  pe  

strada  din  Tiberiu  Olah.  Are  groapa  aia  cred  că  vreo  6 metri  a  lăsat-o  așa.  Mă  gândesc  

că  cineva  poate  să  intervină,  nu  se  mai  poate  circula  de  acolo,  un  colț  de  cartier  e  blocat  

doar  pentru  că  nenicul  ăsta  este  citat  la  Tribunalul  București  și  ar  mai  fi  multe  aspecte  și  

poate  veniți  și  dumneavoastră  sau  doamna  primar  pe  acolo.   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Asta  voiam  să  vă  spun.  Astea  le  puteți  spune  

în  audiență.  Din  păcate,  doamna  primar,  nu  țin  audiență.  Suntem  noi  nevoiți  să  facem  și  

treaba  primarului.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru:  Dumneaei  a  părut  deschisă  când  am  abordat-o  pe  vizavi  

și  a  spus  că  va  face  și  a notat. 

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Pe Facebook, fiecare e  în  bula  lui,  nu  vede  

realitatea.  Ok,  mulțumesc.  Mulțumesc mult.   

Domnul Dănuț Emilian Cojocaru: Și  eu  vă  mulțumesc  și  doamnei  viceprimar  și  

dumneavoastră  tuturor.  Mulțumim  că  ați  fost  în  cartier,  ne-ați  văzut  și  de  acum…  Să  ne  

țineți  mai  aproape  ca  să  treceți  și  noi  iarna  cu  tot  ce  ne  trebuie.  Succes,  mulțumesc,  o  zi  

bună.   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Numai  bine.  Domnule  Ciungu,  vă  rog  scurt.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Bună  ziua,  vreau  să-i  mulțumesc  domnului  Cojocaru,  

pentru  că  eu  zic  așa  arată  diplomația  aplicată  și  mă  bucur  că  o  face.  E  păcat  că  trebuie  

s-o  facă,  pentru  că  dânsul e  cetățean  și  ar  trebui  să  primească  aceste  lucruri,  zic  eu  automat  

de  la  o  administrație  capabilă,  dar  nu  suntem  în  acel  caz,  din  păcate.  Voiam  să  intervin 

mai  devreme.  Doamna  Ivan  a  plecat  într-adevăr,  se  pare  că  dânsa  a  fost  membru  USR,  nu  
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știm  dacă  mai  este  încă  dar..  A  fost  membru  USR,  a  fost  chiar activă  în  în  acel  partid.  

Pe  partea  de  recensământul  s-a  atras  atenția  asupra  condițiilor  inumane  și  asupra  plății.  Aș  

fi  vrut  să  fie  dânsa  în  continuare  aici  să-i  explic  foarte  clar  că  atât  pentru  condițiile  

inumane,  cât  și  pentru  lipsa  plății,  principalul  vinovat  și  aș  îndrăzni  să  spun  singurul 

vinovat  este  Clotilde  Armand,  primarul  Sectorului  1.  Am  atras  atenția  asupra  condițiilor  

inumane,  a  căldurii,  a  statului  în  soare,  fără  aer  condiționat,  fără  condiții  pentru  recenzori  

și  pentru  oamenii  care  se  duceau  să  recenzeze  din  primăvară  și  din  vară, am  atras  această  

atenție.  Primarul  n-a  făcut  absolut  nimic  și  i-a  ținut  pe  acești  oameni  în  aceste  condiții  

inumane.  Putea,  pentru  că  are  bani  în  buget,  să  rezolve  spații  necesare  și  de  calitate.  Unde  

se  face  acest  recensământ,  din  păcate,  n-a  făcut-o.  Legat  de  plată,  doamna  Ivan  spunea  că  

scrie  undeva  în  ordonanța  de  urgență  această  procedură.  Eu  m-am  uitat  pe  ordonanța  de  

urgență,  nu  găsesc  absolut  nimic  legat  de  obligativitatea  acestei  proceduri.  De  altfel,  și  aici  

avem  o  problemă.  O  parte  a  consiliului  spune,  trebuie  rectificare,  o  parte  a  consiliului  

spune,  se  poate  direct  pe  partea  de  pensionare,  pentru  că  Primăria  Sectorului  1  are  bani  

de  funcționare.  Voiam  să-i  spun  doamnei  Ivan  că  primarul  Sectorului  1  se  folosește  și  de  

dânsa  și  de  recenzori  și  le  mulțumim  pentru  toată  munca  dumnealor.  Se  folosește  și  de  

școli  ca  să-și  treacă  în  paralel  niște  tunuri  pe  partea  de  panseluță și  de  asta  a  băgat  totul  

așa  în  această  rectificare  bugetară  și  a  așteptat  2  luni  de  zile  deci  ordonanța  de  urgență  a  

fost  publicată  în  monitorul  oficial  pe  data  de  19  august  2022  suntem  în  24  octombrie.  

Doamna  Ivan,  au  trecut  2  luni  și  ceva  de  zile  în  care  primarul  nu  a  venit  cu  această  

rectificare  bugetară  și  putea  să  vină  pe  data  de  20  august,  rectificarea  bugetară  fix  cu  banii  

primiți  pentru  recenzori.  Treceam  acea  rectificare  bugetară  pe  20  august  și  aveați  banii  

maxim  pe  21  august,  din  păcate  n-a  făcut  acest  lucru,  a  așteptat,  v-a  ținut  să  pierdeți  așa  

un  pic,  să  veniți  aici  în  fața  Consiliului  Local  și  pe  bună  dreptate,  să vă  revărsați  aici.  

Din  păcate,  vă  spun  ținta  a  fost  greșită,  ținta  trebuia  să  fie  și  rămâne  primarul  Armand.  

Asta  este  pe  partea de  recensământ.  Pe  partea  aceasta  a  discuțiilor  pe  Henri  Coandă,  

domnule  viceprimar,  îmi  aduceam  aminte,  a  durat  cam  6  luni  de  zile  să  veniți  într-un  final  

această  hotărâre  de  consiliu  din  primăvară  până  spre  final  de  august  într-un  final  am  trecut  

și  aflăm  că  în  continuare  a  mai  trecut  alte  2  luni  până  când  să  fie  gata  o  procedură  

internă.  M-aș  fi  așteptat  ca  în  acele  6  luni  în  care  știați  că  lucrați  la  această  hotărâre  de  

Consiliu  Local,  în  paralel  să  fi  făcut  și  partea  de  procedură.  Mi  se  pare  un  lucru  de  bun  

simț, de  administrație  și  de  muncă  birocratică  necesară.  Se  făcea  în  paralel.  Nicio  problemă  

și  închid  pe  partea  de  creșă  și  grădiniță.  Apropo  de  acest  pus  Henri  Coandă,  domnule  

viceprimar,  poate  vorbiți  cu  doamna  primar  să  dea  drumul  și  proiectului  meu  pentru  a  

prelua  de  la  Primăria  Capitalei,  de  la  Consiliul  General  terenul  și  clădirea  de  pe  Sisești  

pentru  creșe  și  grădiniță.  Sunt  numai  bune  de  făcut,  avem  bani  în  buget,  putem  să-l  facem,  

hai  să  facem  treabă.  Dacă  Henri  Coandă  ne  spuneți  că  nu,  n-aveți  cum  de  la  Consiliul  

General  ăsta  putea  foarte  ușor  să  preluăm  și  să  facem  pentru copiii  și  părinții  din  Sectorul 

1  ca  nu  ne  mai  blocați proiectul. 

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Mulțumesc,  doamna  Porumb,  doamna  Iulia,  

domnu  Oliver  și  domnul  Cristian  și  haideți  să  încheiem,  să  trecem  la  votul  pe  ordinea  de  

zi  foarte.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar Sectorul 1: Foarte scurt.  Îmi  pare  rău  că  a  plecat  

domnul.  Fac  un  apel  încă  o  dată  la  domnul  viceprimar  că  e  prezent  aici,  în  sală  și  înțeleg  
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că  speța  ține  oarecum  de  urbanism.  La  Capitală,  mă  gândesc  că  și  acolo  se  poate  găsi  o  

colaborare.  Aveți  consilier  de  la  USR,  avem  consilier  de  la  PNL  astfel  încât  genul  ăsta  de  

proiecte  să  nu  tot  mai  întârzie  și  să  blocăm  un  cartier  întreg.  Nu  știu  dacă  până  acum  au  

fost  discuții  lansate  sau  nu,  dar  probabil  apreciez  că  a  venit  momentul  să  ne  uităm  și  în  

această  parte  a  a  sectorului  1  și  dacă  e  ceva  ce  ține  de  noi  să  facem.  Mulțumesc.   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Mulțumesc,  doamna  Iulia,  mulțumesc.   

Doamna Iulia Halaț: Ce  vreau  să  vă  zic.  Deci,  referitor  la  proiectul  de  rectificare  bugetară,  

dacă  aveți  cele  mai  mici  suspiciuni  că  n-ar  fi  legal,  de  ce  nu  faceți  plângere.  Deci,  ori  îl  

votați,  ori  nu  îl  votați,  o  faceți  plângere  și  gata.  Eu  am  înțeles  problema  recenzorilor,  am  

fost  întrebată  de  foarte  multe  persoane  de  ce  nu  sunt  plătiți  și  aș  dori  să  vă  atrag  atenția  

că  aveți  un  comportament  discriminatoriu  la  adresa  membrilor  USR,  chiar  dacă  doamna  a  

fost  în  USR.  Și  ce,  dacă  și  dumneavoastră  ați  fost  în  ați  fost  în  alte  partide.  N-aș  vrea  

să  vă  dau  exemple  că  știu,  deci  nu  contează,  doamna  respectivă  nu  este  un  monstru  pentru  

că  a  fost  în  USR.  Doamna  respectivă  a  muncit  și  merită  să  fie  plătită.  Vă  rog,  terminați  

cu  chestiile  astea,  n-au  sens.  Este  un  cetățean  al  sectorului  1  așa  cum  sunt  și  eu.  Chiar  

dacă  o  să  am  o  problemă  de  rezolvat  cu  primăria,  o  să  conteze  că  sunt  la  nu știu  ce  

partid.  Vă  rog  frumos,  terminați.  Cu  discuțiile  acestea  pentru  că  sunt  absolut  neplăcute.  

Mulțumesc. 

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Stimată doamnă,  aveți  dreptate,  dar  din  păcate  

administrația  Armand  așa  se  comportă  cu  cetățenii.  Haideți  să  nu  aduc  aminte  de  toată  

poliția  politică  care  a  făcut-o  pe aici  cu  simpatizanți,  că  cine  simpatizează  un  anumit  partid  

au  președinte.  Vă  rog  eu,  pe  dumneavoastră  vă  stimez.   

Doamna Iulia Halaț: Nu  cred. 

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință:  Ba  da. 

Doamna Iulia Halaț:  În  ședința  de  vineri  mi-ați  arătat  că  nu  mă  stimați  deloc.  Vă  rog  să  

vă  uitați  la  înregistrare.  Dar  acum  vă  cred  pe  cuvânt  Astăzi  luni  că  a  trecut  weekendul.  

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință:  Da,  dar  ce  vă  rog  eu  pe  dumneavoastră  e  

să  încetați  cu  dubla  măsură.  Atât  doar  fel  de  rog,  suntem  la  fel,  suntem  oameni.   

Doamna Iulia Halaț:  Eu  vă  rog  să  tratați  cetățenii  ca  și  cum  ar  fi  cetățeni  ai  sectorului  

1.  Fără  politică,  numai  politizați,  nimic  nu  e  frumos.   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință:  Cine  politiza, Doamne,  vă  rog  să  încetăm  pe  

această  discuție,  vă  mulțumesc  nu  cred  că  noi  am  politizat.  Domnul  Păiuși. 

Domnul Păiuși Oliver-Leon-Viceprimar Sectorul 1: Supunem  ordinea  de  zi? 

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință:  Da,  asta  încerc,  domnul  Tudose.  Haideți  să  

trecem  la  ordinea  de  zi.   

Domnul Crtistian-Adrian Tudose: Foarte  pe  scurt  am  și  eu…  2  am  așteptat  frumos  în 

linie, foarte pe scurt, raportat la  ceea  ce  a  spus  colega  mea  doamna  Iulia  tocmai  am  auzit-o  

și  la  termoficare  de  la  soare.  Dacă  am  putea  avea  un  mesaj  un  pic  mai  detaliat,  ar  fi  

minunat.  Nu  putem  în  Consiliul  Local  asupra  unor  proiecte  care  necesită  atenția  asupra  
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legalității  și  formei  care  vor  afecta  pe  viitor  viața  cetățenilor să  votăm  sau  nu.  Deci  de  aia  

suntem  în  Consiliul  Local  al  doilea  mandat,  doamna  mai  are  de  votat  al  doilea,  al  doilea,  

dacă  va  mai  fi  mandat.  Deci,  din  punctul  acesta  de  vedere  consilierii  discută  și  analizează  

proiectele  și  pe  baza  legalității  și  oportunități lor le  votează.  Deci  nu  votați  sau  asta  o  dată,  

fără  politică,  raportat  la  doamna  recenzor Ivan membru USR.  Aici  e  o  problemă  foarte  

interesantă.  Data  trecută  ne-a  adus  ca  să  ne  încerte  și  să  ne  dojenească  și  să  ne  considere  

pe  noi  oile  negre  care  nu-i  votăm  doamnei  Armand  bugetul,  directorii  de  școli,  văd că  

acum  a adus recenzorii,  e  o  etapă  foarte  interesantă. Sunt  curios  data  viitoare  ce  va  mai  

aduce.  Deci  este  foarte  interesant  ce  restante  a  lăsat  doamna  Armand  la  plăți,  la  persoane  

nemulțumite,  la  persoane  că  trebuiau  să  ni  se  respecte  dreptuile  astfel  încât  să  fie  aduse  

și  îndreptate  împotriva  consiliului,  ca  singur  vinovat.  De  altfel,  majoritatea  lucrurilor  pe  

care  vroiam  să  le  spun,  a  precizat  foarte  corect  și  foarte  bine  colegul  meu  cu  Ciungu,  așa  

că  n-o  să  mă  repet,  singurul  lucru  cu  care  și  cu  care  vreau  să  închid  este  că  da,  într-

adevăr,  se  putea  face  un  buget  care  să  țină  cont  strict  de  necesități,  de  urgență,  că  vorbim  

de  plata  le  cenzorilor,  când  vorbim  de  situația  școlilor  și  în  condițiile  în  care acea  rectificare  

privea una  sau  2  probleme  real  in  certe,  atunci  s-ar  fi  putut  vedea  bunăvoința  sau  nu  a  

consilierilor  de  a  vota  aceste  lucru.  Altfel  ca  la  parchet  să  treacă  toate  aranjamentele  pe  

care  le  are  administrația  Armand,  toate  proiectele  fanteziste,  cheltuirea  incalificabilă  a  400 

de milioane  în  loc  să  pornim  CET  mi  se  pare  absolut  absurd.   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință:  Mulțumesc.  O  să  dau  drumul  la  vot  pe  

ordinea  de  zi  urmează  domnul  Dinu  din  online  și  domnul  Ciungu  din  online.  Da,  haideți  

întâi  să  demarez  procedura  de  vot  și  nu  uitați,  domnul  Păiuși  trebuia  să  îmi  răspundeți  cu  

tichetele  de  vaccinare.  V-am  adresat  și  o  interpelare. Aprobarea  ordinii  de  zi,  vă  rog să  

votați  și  din  online  ca  să  nu  mai  pierdem  timpul,  domnule Dinu, vă  rog.   

Domnul Dinu Nicolae Gheorghe: Da,  mulțumesc vroiam  doar  să  rog  și  pe  colegii  de  la  

USR  să  nu  mai  vină  cu  lucruri  generaliste, tot ce  dorim  respectarea  legii,  dar  în  Primăria  

Sectorului  1,  primarul  nu  respectă  legea.  Am  mai  spus-o  și  repet  trebuie  ca  toate  problemele  

să  vină  non  de  cronologică  în  fața  Consiliului  Local.  Dacă  aceste  nu vin,  nu  se  respectă  

legea.  În  rest  sunt  doar  părerilecu  pe  care  le  avem  cu  colegii  de  la  USR.  Să  vină    proiectele  

în  ordinea  depunerii  lor  și  le  vom  analiza  că  vom  face  datoria  de  consilier  local  în  partea  

cetățenilor.  Nu  proiecte  aducse  cu  dedicație  de  doamna  Armand  sau  cine  știe  de  ce  al  

Consiliului  Local  care  pierde  din  partea  USR,  să  respecte  legea  dragi  colegi  la  USR,  

vorbesc  cu  doamna  Armand  și  ar  trebui  să  insistați  și  voi  să  existe  totuși, să  respecte legea,  

nu  se  respectă  legea.  Activitatea  Consiliului  Local  este  perturbată  grav  ceea  ce  se  întâmplă  

și  acum. Și cine  nu  respectă  legea.  Doar  doamna  Armand  care  blochează  zeci  de  proiecte  

la  dumneaei  în birou  total  împotriva  legii, deci  inclusiv  Prefectura  i-a  dat  măsuri  să  respecte  

legea,  să  vină  cu  proiectele  în  fața  Consiliului  Local.  Dumneaei  ce  să  plece…   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Mulțumesc,  domnu Oianu  și  domnul  Tudose  

vă  rog  să  votați  ca  să  opresc  votul.  Domnu  Ciungu  din  online  vă  rog.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Mulțumesc  frumos  vroiam să  adaug  2  lucruri  față  de  

curățenia  din  sector,  implicit  în  cartierul  Henri  Coandă.  Domnul  Păiuși  a  fost  acolo  la  acea  

așa-numită  negociere  anul  trecut  cu  salubristul.  Primarul  nu  știu  dacă  a  fost,  dar  dânșii  au  

ales  să  scadă  măturatul,  să  scadă  spălatul  pe  străzi,  să  scadă  frecvența  acestor  servicii  și  
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se  vede  murdăria,  se  vede  praful  se  vede  jegul  se  vede...  E  suficient  să  mergeți  pe 

Aviatorilor  acum  ieșiți  la  o  plimbare  că  e  frumos  și  soare  afară.  După  ce  se  termină  

ședința  și  o  să  vedeți  ce  a  rămas  în  urma  lucrărilor  care  s-au  terminat  deja.  Acum  ceva  

timp  iarăși  lucrări  de  spart …  aș  aș  spune  da.  Asta  este  altceva.  Pe  partea  de  nediscriminare,  

doamna Halaț,  cu mare  drag  v-aș  ruga  să  o  să  o  informați  pe  doamna  primar  să  nu  ne  mai  

discrimineze  nici  pe  noi,  nici  proiectele  depuse  de  către  noi  și  de  către  colegii  noștri  din  

Consiliul  Local,  nici  cetățeni,  nici  CET Grivița,  nici  Compania  de  investiții.  Se  fac  niște  

discriminări,  aș  zice  anticonstituționale  la  acest  nivel,  acolo  deja  legat  de  apartenența  

anumitor  persoane  de  partide  politice  sau  altele.  Momentul  în  care  dânșii  ne  atacă  pentru  

că  suntem  membri  ai  partidelor  politice,  această  dublă  măsură  în  care  li  se  pare  normal  să  

nu  fie  atacați  pentru  că  sunt  membri  ai  USR-ului,  e,  desigur,  o  mică  ipocrizie  din  partea  

USR-ului,  dar  lucrurile  astea  se  nu  se….   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Mulțumesc,  o  să  opresc  votul  în  acest  moment  

avem  26  de  voturi  pentru,  0  abțineri,  0  împotrivă.  Ordinea  de  zi  a  fost  aprobată.   

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE – 26 de consilieri locali prezenți 

la momentulk votului 

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Doamna  Porumb,  vă  rog. 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar Sectorul 1: Dragi colegi,  vreau  să  vă  propun  5  minute  

de  pauză.  Avem  nevoie  de  o  clarificare  pentru  primul  punct  pe  ordinea  de  zi.  Mulțumesc. 

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Ok.  5  minute  pauză,  5  minute  pauză  aici,  în  

ședință.  Haideți  să  începem  să  reluăm  ședința.  O  să  supun  la  vot  proiectul  numărul  1  de  

pe  ordinea  de  zi   

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  criteriilor  de  selecție  a  blocurilor  de  locuințe  în  

vederea  implementării  unui  proiect  pilot  termoficare  de  la  soare,  care  va  sta  la  baza  

programului  local  multianual  pentru  creșterea  performanței  energetice  a  blocurilor  de  

locuințe  prin  soluții  de  eficientizare  energetică.   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Dacă  sunt  luări  de  poziție  pe  acest  cuvânt  

pe  acest  proiect,  mai  cereți  o  dată,  doamna  secretar  și  doamna  Porumb.   

Doamna Lavinia Ionescu – Secretar General al Sectorului 1: Cu  privire  la  proiectele  care  

pe  ordinea  de  zi  sunt  la  punctele  1,  2  și  3  aș  dori… la  temeiul  juridic  al  acestora,  așa  

cum  am  discutat  și cu colegii  mei  de  la  investiții.  Trebuie  completat  preambulul  în  sensul  

includerii  hotărâri  de  Consiliu  Local  nr. 310  pe  2018  privind  aprobarea  programului  de  

îmbunătățire  a  eficienței  energetice,  adoptate,  așa  cum  am  precizat  încă  din  2018  de  către  

Consiliul  Local,  atunci  când  am  studiat  baza  legală  a  acestor  proiecte  de  hotărâre,  am  

observat  că  această hotătâre  a  fost  omisă  și  sunt  programe  derivate  din  programul…  din  

strategia  locală.  Mulțumesc.   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Mulțumesc,  doamna  Porumb.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar Sectorul 1: Bună  ziua,  la  acest  proiect  grupul  PNL  

are  2  amendamente.  Aș  vrea  să  dau  citire  primului  amendament.   
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Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: OK  deci  avem  un  amendament  da,  2  

amendamente,  2  la  punctul  1  da,  le  putem  introduce  în  sistem,  OK  vă  mulțumesc.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar Sectorul 1: Primul  amendament. Articolul  numărul  

2  se  modifică  și  va  avea  următorul  cuprins  criteriile  de  selecție  a  asociațiilor  beneficiare  

sunt  numărul  cel  mai  mare  de  apar  de  persoane  înregistrate  la  întreținere  imobil  80%  ca  

pondere  și  distanța  cea  mai  mare  față  de  punctul  termic  20%  ca  pondere.  Analizând  

criteriile  propuse  în  proiect,  respectiv  numărul  mediu  de  copii  până  la  14  ani  per  apartament,  

considerăm  că  nu  au  legătură  creșterea  eficienței  energetice  a  unui  imobil  și  nici  nu  se  

adresează  unui  număr  cât  mai  mare  de  beneficiari,  astfel  încât  considerăm  a  fi  oportune  

cele  2  criterii  pe  care  le-am  menționat  anterior.  Mai  mult  de  atât,  având  în  vedere  faptul  

ca  sectorul  1  are  preponderent  imobile  pe  marile  bulevarde  cu P plus  10  considerăm  că  

este  necesar  ca  proiectul  să  adreseze,  cel  puțin  în  faza  de  program  pilot,  acestor  imobile  

care  asigură  habitatul  pentru  un  număr  cât  mai  mare  de  cetățeni.  Și  pentru  a  vedea  în  

primul  rând  dacă  sunt,  proiectul  este  eficient  pentru  astfel  de  imobile,  pentru  că  la  un  P  

plus  1,  P  plus  2  sau  P  plus  3  acolo  probabil  lucrurile  sunt  mult  mai  clare.  Haideți  să  

vedem  dacă  reușim  să  facem  cu  adevărat  eficiență  energetică  pentru  tot  sectorul,  nu  doar  

pentru  blocuri  anume  și  să  ne  trezim  după  că  irosim  banul  public  pe  proiecte  cum  e  cel  

din  aviație,  care  n-a  fost  fezabil  și  a  fost  un  eșec  total  în  iarna  trecută.   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Mulțumesc.  Deci  o  să  supun  la  vot  

amendamentul  numărul  1  de  la  acest  proiect.  Activez  acum.  Vă  mulțumesc,  vă  rog  vot  

pentru  amendamentul nr. 1 PNL.  Doamna Cășvean,  domnul  Remus,  domnul Ozata,  domnul  

Tudose,  doamna  Iulia  Miloș,  doamna  Iulia  Miloș,  domnu  Dinu,  doamna…  domnul  Iordan,  

domnul  Tudose  și  domnul  Dinu  vă  rog  să  votați  în  line.  Domnul  Dinu  și  domnul  Tudose  

vă  rog  să  votați  din  online,  mai  sunt,  nu  mai  sunt,  ok,  o  să  să  opresc  votul  în  acest  

moment,  cu  24  de  voturi  pentru,  o  abținere  și  un  vot  împotrivă,  amendamentul  a  fost  

aprobat.   

AMENDAMENTUL NR. 1 A FOST APROBAT CU 24  DE  VOTURI  PENTRU,  1  

ABȚINERE  ȘI  1  VOT  ÎMPOTRIVĂ – 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Vă  rog  doamna  Porumb,  amendamentul  

numărul  2.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar Sectorul 1: Amendamentul  numărul  2  după  articolul  

2  se  va  introduce  un  nou  articol  3  care  va  va  avea  următorul  cuprins  Programul  

termoficare  de  la  soare  este  un  program  pilot  litera  programul  pilotermoficare  de  la  soare  

se  va  derula  pentru  2  imobile  si  selectate  în  baza  criteriilor  prevăzute  la  articolul  2  în  

termen  de  9  luni  de  la  implementare,  direcția  de  investiții  va  efectua  evaluare  a  eficienței  

programului  pilot  termoficare  de  la  Soare,  pe  care  o  va  prezenta  Consiliul  Local  al  

Sectorului  1.  Evaluarea  energetică  prevăzută  la  litera  b  va  fi  făcută  în  mod  obligatoriu  și  

asupra  unei  perioade  de  5  luni  din  sezonul  rece.  Programul  poate  fi  extins  doar  după  

prezentarea  evaluării  eficienței  energetice  a  programului  termoficare  de  la  Soare,  cu  

aprobare  expresă  a  Consiliul  Local  al  Sectorului  1.  Celelalte  articole  rămân  nemodificate,  

urmând  să  fie  renumerotate.  Facem  acest  amendament  pentru  a  evita  și  pentru  a  reduce  

pagubele  aduse  la  bugetul  local  al  Sectorului  1.  Repet, vă  amintesc  de  eșecul  proiectului  
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de  anul  trecut  din  Aviației  prin  care  s-a  încercat  încălzirea  apartamentelor  celor  din  Aviație  

și  de  fapt,  n-am  reușit  decât  să-i  facem  să  rămână  tot  în  frig  întreaga  iarnă.  Mergem  cu  

un  proiect  pilot,  vedem  dacă  funcționează,  facem  o  analiză,  o  eficiență  energetică,  vă  

amintim  că  în  prezent  nu  ați  ve  nici  măcar  cu  un  studiu  de  fezabilitate  din  care  să  ne  

spuneți  niște  detalii  cu  adevărat  tehnice  cu  privire  la  acest  proiect  și  vedem  ulterior  dacă  

mai  departe  banii  publici  merită  a  fi  investiți  în  acest  proiect  sau  nu.   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Mulțumesc,  am  dat  drumul  la  vot.  Puteți  

vota.  O clipă.  Domnule Păiuși.  

Domnul Păiuși Oliver-Leon-Viceprimar Sectorul 1: Deci  noi  aprobăm  fiecare  proiect,  da,  

aferent  fiecărui  bloc,  va  veni  aici  în  ședință.  Deci,  atenție,  ba  da.  Deci  nu,  nu,  gata  votăm  

acum  100  de  blocuri  și  s-au  dus  către  100  de  blocuri  fiecare.  Fiecare  studiu  de  fezabilitate  

va  veni  și  va  fi  aprobat  aici  de  noi.  Dacă  e  vreo  problemă,  votăm  împotrivă  aici,  vă  rog.   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Pe  listă  da.  Ok.  Da,  mulțumesc  ok,  vă  

mulțumesc,  haideți,  votați  vă  rog  și  a  mai  solicitat  cuvântul  domnul…  domnul  Tudose,  

cred.   

Domnul Andrei Nicolaescu: Da,  da.  Eu  am  înțeles  de  la  doamna  Porumb  doar  2  blocuri.  

Atât  va  fi  proiectul  ăsta.  Termoficare  de  la  soare  la  2  blocuri  sunt  deja  130  de  contracte  

de  mandat  semnate  de  asociațiile  de  proprietari.  Până  în  acest  moment,  130  de  asociații  

de  proprietari  au  trecut  prin  consiliul  de  administrație  al  proprietății,  al  blocurilor  respective  

și  au  fost  de  acord  cu  acest  proiect.  Doamna  Porumb  de  la  PNL  înțeleg  că  vrea  doar  2  

blocuri  să  facă  din  tot  sectorul,  vă  dați  seama,  2  blocuri.   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Mulțumesc.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar Sectorul 1: Da, eu am  înțeles  așa  că  puneți  accentul  

pe  doamna  Porumb  de  la  PNL.  Am  înțeles  asta.  Am  înțeles  că  doamna  Porumb  de  la  

PNL  nu  vrea  ea.  Ce  vrea  doamna  Porumb  de  la  PNL  este  să  nu  ne  mai  trezim  cu  100.000  

că  aici  nu  va  fi  vorba  de  100.000  vor  fi  vorba  de  sute  milioane  de  lei  din  bani  publici 

Aruncați  pe  geam,  asta  vrea  doamna  Porumb  de  la  PNL.  Da,  demonstrați  întâi,  atât  nouă,  

cât  și  cetățenilor,  că  faceți  proiecte  fără  să  irosiți  banii  publici  și  după  aveți  votul  fără  

nicio  reținere  a  Consiliului  Local.  Nu  veniți  fără  nicio  informație,  fără  niciun  studiu  de  

fezabilitate,  să  aveți  din  nou  pretenția  să  vă  credem  pe  cuvânt,  pentru  că  nu  vă  mai  credem  

pe  cuvânt.  Nici  noi  și  nici  cetățenii.  Îi  înțelegem  de  acord  că  își  doresc  proiectul  acesta,  

doar  că  la  mijloc  discutăm  de  bani  publici,  foarte  mulți  bani  publici  față  de  care  ne-ați  

demonstrat  în  2  ani  de  zile  că  n-a  știut  să  investiți  și  doar  i-ați irosit.  Demarați,  durează,  

înțeleg  din  ce  ne-ați  declarat  aici  că  ar  dura  foarte  puțin.  Deci  n-avem  nicio  problemă.  

Veniți  cu  o  analiză  a  eficienței  energetice  din  care  să  reiasă  că  proiectul  într-adevăr  aduce  

un  plus  cetățenilor  din  sectorul  1  și  nu  e  doar  o  risipă.  Și  mai  departe,  votul  consilierilor  

PNL îl  aveți  dacă  proiectul  este  unul  eficient  și  nu  aruncăm  banii  pe  geam.   

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Mulțumesc  vă  rog  să  votați.  Domnul  

Nicolaescu,  doamna  Otilia,  doamna  Ruxandra,  opresc  votul.  În  acest  moment  avem  14  

voturi  pentru,  9  abțineri,  3  voturi  împotrivă.  Amendamentul  a  fost  aprobat.   
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AMENDAMENTUL NR. 2 A FOST APROBAT CU 14 VOTURI  PENTRU,  9  ABȚINERI  

ȘI  3  VOTURI  ÎMPOTRIVĂ – 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Vă  mulțumesc.  Supun  la  vot  proiectul  în  

integralitate.  Domnul  Ciungu  doriți  să  luați  cuvântul?  Vă  rog  dar  o  să  dau  drumul  și  la  

vot.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Mulțumesc,  că  a  răspuns doamna Porumb. 

Doamna Daniela Popa- Președintă de ședință: Vă  mulțumesc,  vot  pe  proiectul nr. 1. Vot vă 

rog colegii din online.  Ok mulțumesc și Gara  de  Nord  da. Ok   .Mulțumesc.  Domnul  Tudose,  

doamna  Iacob,  domnul  Tudose  și  doamna  Iacob  mai  sunt  conectați?    Domnul  Tudose  dacă  

ne  auziți,  puteți  vota  dacă  nu,  o  să  opresc  votul  în  acest  moment.  OK.  17  voturi  pentru,  

9  abțineri.  Proiectul  a  fost  aprobat.  Următorul  proiect  pe  ordinea  de  zi  aveți  și  aici  

amendamente?  Vă  rog.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Aici,  doamna  secretar  mai  am  o  

singură  întrebare  înainte  la  dumneavoastră.  Faptul  că  aceste  contracte  de  semn  de  mandat  

au  fost  semnate  înainte  de  aprobarea  criteriilor  de  către  Consiliul  Local,  din  punctul  

dumneavoastră  de  vedere,  respectă  pașii  legali?   

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

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Și  înainte  și  de  votarea  proiectului  

în  sine,  pilot,  multianual cum o fi el.   

Doamna Lavinia Ionescu-Secretarul General al Sectorului 1:   Așadar,  cu  privire  la  acest  

proiect  de  hotărâre,  el  are  2  puncte  și  colegii  mei  l-au  în  l-au  fundamentat  ca  și  temei  

juridic  pe  prevederile  ordonanței  18/ 2009 .  Este  ordonanță  și  pe  subiectul  acesta  am  discutat  

în  cadrul  în alte  ședințe.  În  ceea  ce  privește  contractele  de  mandat  cu  asociațiile  de  

proprietari,  eu  înțeleg  că  acestea  sunt  aplicabile  celor  cu  reabilitarea  termică.  Ordonanța  18  

este  clar  aplicabilă  celor  cu  a  cu  reabilitarea  termică  și  prevederea  legală  este  în  sensul  

aprobării  încheierii  contractelor  de  mandat  de  către  primar  în  funcție  de  solicitările  

cetățenilor  și  hotărârile  în  asociațiile  de  proprietari  și  se  supun  aprobării.  Deci,  eu,  din  

perspectiva  mea,  sunt  două  proiecte  diferite  acum  în  ceea  ce  privește  termoficarea  de  la  

soare,  sunt  clar  obiecte  diferite  față  de  primul  de  primul  proiect.  Acela a vizează  

eficientizarea  energetică,  amplasarea  de  panouri  fotovoltaice.  Aici  înțeleg  că  suntem  în  

domeniul  reabilitării  termice  pe  ordonanța  18.  Sunt  niște  probleme  în  ceea  ce  privește  

titulatura  proiectului.  Sunt  două  obiecte  diferite  la  cum  sunt  formulate.  Primul  proiect  

vizează  un  proiect  pilot  cu  privire  la  eficientizarea  energetic ă  din  surse  regenerabile.  Este  

corect? Iar  al  doilea  temeiul  juridic  este  ordonanța  18/ 2009  este  discuția  de  la  o  ședință  

de  la  niște  ședințe  anterioare  ale  consiliului  și  vizează  contractele  de  mandat  pentru  

reabilitare,  sau  pentru  eficiență  sau  pentru  amplasare  panouri  fotovoltaice.    Aceea  este  

reglementată  separat.  Da?  Sunt  de  acord  cu  dumneavoastră  pe  ordonanța  18  aceasta  este  

procedura,  dar  obiectul  este  reabilitarea  termică  sau  este  proiectul  pilot.  Deci  răspunsul  va  

depinde  de  de  răspunsul  de  clarificarea inițiatorului.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Avem  niște  contracte  de  mandat.  

Cele  100  cât  a  zis  domnul  viceprimar,  nu  știu,  100 și  ceva.   
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Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: 129  a  zis  domnul  Nicolaescu.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: 129.   

Doamna Lavinia Ionescu-Secretarul General al Sectorului 1: Pentru  că  dacă  vizează  același  

proiect  cu  cel  care  a  fost  supus  aprobării  dumneavoastră  anterior,  trebuie  puse  în  corelare  

și  atunci  ar  trebui  să  fie  identificate  blocurile  conform  criteriilor  pe  care  le-ați  aprobat  și  

să  semneze  contractele  de  mandat  și  abia  apoi  aprobate  contractele.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Nu  știu  că  asta  e  și  nelămurirea  

noastră  la  momentul  ăsta.  Cum  de  s-au  semnat  niște  contracte  de  mandat  dacă  criteriile  n-

au  fost  aprobate  de  Consiliul  Local?   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Exact  pe  acest  aspect  noi  am  făcut  o  plângere  

prealabilă.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Și  nu  a  clarificat  nimeni  nicio  

secundă  aspectul  ăsta.  Am  înțeles  că  noi  trebuie  să  le  votăm  contractele  DS.  Am  reglementat  

data  trecută  faptul  că  o  dată  semnate  ele  trebuiesc  aprobate  de  Consiliul  Local  și  nu  

înainte.  Ok,  aici  ne-am  clarificat.  Eu  apreciam  că  și  contractu  în  sine  de  mandat  ar  fi  

trebuit  stabilit  de  Consiliu  Local.  Sub  ce  formă?  Da, asta  e altă..     

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Am  mai  discutat  acest  aspect.  Uite,  deja  e  a  

treia  oară,  cred,  când  a  treia,  a  patra  oară  când  îl  discutăm.  Deci  nu  a  fost  respectată  

procedura  și  legea.     

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1:   Putem,  domnule  viceprimar,  vă  rog,  

la  microfon  ca  să  înregistreze,  că  noi  nu  vă  auzim  ce  ziceți?  Nici  noi,  nici  cetățenii  care  

ne  urmăresc.  Nimeni.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Dar  fac  referire  la  termoficare,  dar  

sunt  două  programe diferite,  deci  panouri   fotovoltaice,  sunt  în OUG 18..   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Doamna  președintă,  n-auzim  discuția,  

nu  știu  cine  cu  cine  discută, dar nu se aude  . Că noi de aici nu auzim nimic.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Deci  sunt  două  programe  diferite.  Asta  a  spus  

domnul  Păiuși.  Da,  o  să  trebuiască  să  vă  mai  închid.  Domnul  Oianu,  vă  închid  microfonul  

și  reiau  după.  Păi,  și  atunci. ..   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Păi și atunci?Asta  e...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:   Totul,  face  referire  la  termoficare.  

Sunt  două  programe  complet  diferite,  mă  rog,  complet  diferite. Sunt  două  programe  diferite.  

Dar  vedeți  că  avem  același  temei  legal,  practic,  aici,  nu  știu,  trebuie  juridic,  aici,  foarte  

bine,  dar  în  expunere  de  motive  aveți  lucrurile  astea  trecute.  Eu  nu,  nu  înțeleg  unde este..     

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Nu. N-am  înțeles.  Noi  n-am  înțeles  

niciodată  cum  ați  ales  acele  blocuri.  Cum ați  selectat  129  de  blocuri?  Doamne,  să  nu  

înțeleagă  cineva.  E  de  apreciat  și  e  de  înțeles  că  oamenii  își  doresc  poate  un  asemenea  

proiect.  Dar  cum  l-am  selectat  eu,  primărie  în  calitate,  ținând  cont  de  ce?  După  ce  criterii,  
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când  eu  de  abia  acum  5  minute  am  votat  criteriile.  Cum  am  semnat  eu  contract de  comandat  

de  mandat  cu  atâtea  asociații  de  proprietar,  când  eu  criteriile  le-am  votat  acum  5  minute.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Întotdeauna  când  aveți  aceste  

probleme...   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Păi le-am  mai  adresat,  și  le-am  mai 

întrebat dar  nimeni  nu  clarifică.     

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: În ședințele de  comisie  de  

specialitate,  acolo  trebuie  să  puneți  toate  aceste  întrebări  și  vi  se  răspunde  de  către  

administratorul  public  sau  cei  care  au...   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Dar  vedeți  dumneavoastră  că  și  aici  

mai  apar  diverse  discuții  de  aceea mai...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Par.  Dar    ăsta  este  rolul  acelei  

comisii  și  de  aia  v-am  rugat  tot  timpul  să  avem  aceste  comisii.  Nu  încerc  să  divaghez,  nu  

încerc  să  răspund  cu  altceva,  dar  măcar  aceste  comisii  să  le  facem  cu  o  zi  înainte  de  

ședință  și  acolo  primiți  absolut  toate  explicațiile  necesare  și  dacă  nu  ne  convin  acele  

explicații,  în  timpul  ședinței  venim  cu  ele  aici,  în  fața,  în  fața  consiliului,  și  le  expunem  

și  spunem "  Băi,  voi  nu  sunteți   în stare  să  faceți  asta".   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnul  Păiuși,    păi  am  venit,  v-am,  adică  

cred  că  e  a  treia  oară  când  discutăm  pe  acest  subiect.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: În comisii, acolo  aveați  și  puteați  să  

faceți  orice  ține  de  acest  proiect.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Stați  un  pic,  ca  să  simplific...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Acum încercăm să dezbatem   juridic,  

dacă  e  să  nu  e.  Sunt  două  programe  diferit  e. Asta e  ceea  ce  pot  să  spun.     

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Nu  uitați  că  noi  v-am  atras  atenția  pe  tehnic,  

pe  legislativ,  pe  acest  proiect,  da?  Și  ca  să  simplific,  și-mi  asum,  e  înșelăciune  practic,  

pentru  că  i-a  pus  să  semneze  pe  o  pe  asociațiile  de  proprietar,  ceva  ce  nu  exista,  că  noi  

abia  acum  am  aprobat.  Da,  înțelegeți,  paradoxul?   

Domnul Adrian Viorel Oianu: Nu e   paradox  e  ilegalitate.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Cât  timp  sunt  pe  lege  pe  legea  18.    

Domnul Adrian Viorel Oianu: Paradoxul e că este  domnul  viceprimar  aici.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1:   Vedeți,  domnule  Oianu,  cum  

interveniți? Complet nefondat.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Haideți  să  nu  intrăm.  Am  mai  discutat  pe  

acest  proiect,  ne-a  răspuns  doamna  secretar.  Ok,  haideți  să  să  încheiem,  că  pe  acest  proiect  

am  tot  discutat,  încă  nu  s-au  luat  în  considerare  toate  și  oricum  noi  o  să  așteptăm  răspunsul  

plângerii  noastre.  Domnul  Oianu?   



47 
 

Domnul Adrian Viorel Oianu: Da  deci,  ca  să  clarificăm  la  fel  pentru  oamenii  care  ascultă,  

sigur  că  da,  este  vorba  de  2  proiecte  total  diferite.  Aici  cred  că  s-a  luat,  s-a  semnat  ceva  

cu  aceste  asociații.  Legat  de  problema  de  cu  rezolvarea  problemei,  de  cu  soluție  de  eficienti,  

eficientizare  energetică,  care  n-are  legătură  cu  termoficarea  de  la  soare.  Cred  că  despre  

asta  e  vorba.  Și  au  fost  luate  toate  astea  înainte  ca  noi  să  aprobăm  criteriile.  Dacă  nici  

asta  nu- i legal,  atunci  nu  mai  știu  ce  este  ilegal  și  ce  este  legal  în  primăria  asta.  Sigur  

că  putem  să  vorbim  până  poimâine  cum  ar  trebui  să  facem,  să  ne  explice  domnul  viceprimar  

cum,  cum,  cum?  La  sfârșitul  zilei  e  un  lucru  simplu.  Nu  se  respectă  proceduri,  nu  se  

respectă  lege,  se  fac  lucrurile  pe  genunchi  ca  să  ajungem  la  final  să  ne  facem  noi  treaba,  

să  rezolvăm  noi  problema  asta  cu  desființarea  CET-ului  și,  bineînțeles,  vinderea  lui  probabil  

unei  firme  străine  și  să  rezolvăm  problema  în  sectorul  ăsta,  că  despre  asta  e  vorba.  N-am  

venit  aicea  să  vindem  tot  ce  se  poate  vinde.  Sigur  că  da.  Și  atunci  vorbim  degeaba  pe  un  

lucru  care  nu  își  are  sensul  atâta  timp  cât  n-au  fost  votate  criteriile.  Nu  se  poate  ca  să  

avem  atâtea   atâtea  contracte  semnate.  Nu  se  poate  așa  ceva,  pentru  că  acum  am  votat  

criteriile  și  criteriile  pe  care  le-am  votat  noi  n-au  legătură  cu  contractele  astea  ce  s-a  scris  

în  contract.  Deci  contractele  astea  sunt  nule.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Mai  dați-mi o secundă.  . 

Domnul Adrian Viorel Oianu: Vă  mai  dau  mai  multe  secunde  da,  vă  mai  dăm  mai  multe  

secunde  da,  știți  cum  e?  O  să  aveți  mai  multe  secunde  când  n-o  să  mai  fiți  la  primărie  

aici  și  n-o  să  mai  faceți  ce  faceți  aici,  la  primărie.  Deci,  despre  asta  este  vorba  aici,  

despre  un  lucru  ilegal,  făcut  în  avans,  fără  a  ține  cont  de  faptu  că  noi  n-am  votat  criteriile.  

De-abia  astăzi  despre  asta  e  vorba,  iar  oamenii  au  fost  păcăliți.  Li  s-a  spus  altceva,  că  le  

izolează  blocul,  că  le  face  altceva,  dar  niciun  caz  despre  panouri  cu  termoficare  de  la  

soare.  Asta  e.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: OUG 18  nu pot să vă dau textul exact.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Doamna secretar întâi.   

Doamna Lavinia Ionescu-Secretarul General al Sectorului 1: Așa  cum.. îmi dați voie..   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:   Stați  un  pic  domnule .   

Doamna Lavinia Ionescu-Secretarul General al Sectorului 1:   Așa  cum  am  intuit,  este  vorba  

de  două  programe  separate.  Primul  este  proiectul  pilot  pentru  pompe  de  căldură  și  panouri  

fotovoltaice.  Al  doilea  este  în  baza  ordonanței  18.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Exact.Da   

Doamna Lavinia Ionescu-Secretarul General al Sectorului 1:   Așa  cum  am  intuit.   

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

Doamna Lavinia Ionescu-Secretarul General al Sectorului 1:   Nu  au  legătură  cele  două  

proiecte  de  hotărâri,  dar  în  ceea  ce  privește  terminologia  proiectului...   

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimar al Sectorului 1: Exact  așa.  Exact  așa  spune  OUG 

18.  Domnul  Oianu  o  secundă.  Așa  spune  OUG  18  / 2009  da?  Se  încheie  contractul  și  

ulterior  se  aprobă  de  către  Consiliul  Local.  Contractul  a  aprobat,  stă  la  baza  programului.  
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Deci  în  interiorul  proiectului  de  HCL  este  clar  indicată  legislația.  Nu  e  pentru  mine,  e  fără  

dubiu.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnul,  domnu,  Ciungu,  imediat.  Domnul  

Oianu.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Da,  da,  repetăm se pare  ședință  de  consiliu  cred  

că  acum  vreo  5-6  luni  de  zile  deja  au  trecut  când  a  fost  și  domnul  Roșca  în  ședință.  

Țineți  minte  că  doamna  Porumb  i-a  citit  domnului  Roșca  din  acea  ordonanță  de  urgență.    

Dânsu  n-a  știut  ce  să  răspundă  nici  atunci  și  n-a  mai  răspuns  nici  de  atunci  până  astăzi  

Consiliului  Local.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:   Păi  sunt  informații clasificate  domnul  Ciungu.   

Domnul Adrian Viorel Oianu: Secret  secret  de  stat,  așa  este.  Oricum,  eu  văd  aici  două  

proiecte  care  se  numesc  termoficare  de  la  soare  și-s  două  proiecte  total  diferite.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Da,  deci  exact  foarte  bine spune domnul Oianu 

Domnul Adrian Viorel Oianu:   Hai  să  fim  serioși.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Deci vorbim de  termoficare  de  la  soare..   

Domnul Adrian Viorel Oianu: Da.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online):   Și  vorbim  de  panouri  fotovoltaice  plus  pompă  

de  căldură.   

Domnul Adrian Viorel Oianu:   Exact.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): ..  ambele  proiecte,  dar  ca  să-l  parafrazăm  pe  

colegul  meu  Dan  Podaru.  Am  înnebunit  cu  toții?  Da,  sunt  diferite.   

Domnul Adrian Viorel Oianu: Nu  amândouă  se numesc  termoficare  de  la  soare,  dacă  

observăm.  Intră  în  același  program.  Dar-s  două  proiecte  diferite,  bazate  pe  legi  diferite.  Pe  

toate  totu-i  diferit,  dar  se  numesc  tot  termoficare  de  la  soare.   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Asta  ne  demonstrează  dor  incompetență  

administrației Armand care nu știe stânga ce face dreapta. Asta-i realitatea.  

Domnul Adrian Viorel Oianu: Nu  numai  incompetență.  Nu-i  numai  incompetență  aici.  Nu-

i  numai  incompetență.  Hai  să  fim  serioși  aici,  hai  să  fim  serioși.  Încercăm  să  păcălim  

oamenii,  Consiliul,  cetățenii,  pe  toată  lumea  să  facem  ce  credem  noi  că  trebuie să  facem  

ca  să-i  păcălim  să  trecem  astea  mai  ușor.  Asta  e,  despre  asta  e  vorba,  înțelegi?   Ascultăm  

baliverne  aici,  degeaba  asta  e.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc  o  să  supun  la  vot,  dar  n-ați  citit  

amendamentul  și  oricum  ce  voiam  să  vă  spun  și  domnule  viceprimar  să  fiți  atenți  da,  

votezi  contractul  dar  după  ce  ai  aprobat  programul  în  sine.  N-ați  urmat  niciunul  din  acești  

pași.  Proiectele  sunt  clar  ilegale  din  punctul  meu  de  vedere,  vă  mulțumesc.  Trecem  la  vot.  

Doamna    Porumb,  vă  rog,  citiți  amendamentul  și  haideți  să  trecem  la  vot.   
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Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Doar  un  minut  vă  rog  pentru  niște  

mici  consultări,  ținând  cont  că  au  apărut  aceste  noi  situații  în  proiectul  respectiv.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Deci  supun  la  vot  proiectul  în  integralitate,  

fără  alte  am,  n-am  auzit.  Mulțumesc  ok  5  minute  2  minute  de  fapt,  2  minute  ok  mulțumesc.   

Doamna Lavinia Ionescu-Secretarul General al Sectorului 1: Așadar,  conform  datelor  pe  

care  mi  le-a  comunicat  domnul  Roșca,  primul  proiect  supus  aprobării  viza  prioritizarea  în  

ceea  ce  privește  demararea  investițiilor  cu  privire  la  blocurile  care  sunt  dispuse  să  intre  în  

program  și  pe  care  au  încheiat  deja  contractele  de  mandat  cu  primarul  sectorului 1,  conform  

Ordonanței  18.  Că Ordonanța  18  vizează  un  plan  de  măsuri  mai  amplu  decât  cele  de  strict  

de  anvelopare  termică  și  de  reparații  lift.  Include  inclusiv  aceste  proiecte  legate  de  

cogenerare,  nu?  Deci  de  proiecte  de  cogenerare,  și  primul  proiect  stabilea,  de  fapt,  prioritatea  

în  ceea  ce  privește  demararea  investițiilor  în  programul  pentru  blocurile  pentru  care  s-au  

semnat  mandatele  în  proiect,  conform  proiectului  2  conform  solicitărilor  asociațiilor  de  

proprietari.  Este  corect?  Așadar,  dacă  ați,  amendamentul  pe  care  l-ați  formulat  la  primul  

proiect  a  limitat  acest  proiect  pilot  la  două  blocuri  în  funcție  de  criteriile  pe  care  le-ați  

aprobat  pentru  a  continua  pro proiectul  multianual  nu?  Se  va  face  o   evaluare  a  acestora  

și  pentru  stabilirea  următoarelor  priorități.  Este  corect?  Deci  au  legătură.  Sunt  componente  

ale  programului  mare  termoficare  de  la  soare,  elaborat  în  baza  Ordonanței  18  cu  un  plan  

de  măsuri,  cu  un  plan  de  măsuri  și  de  investiții,  altele  decât  reabilitare,  anveloparea  termică.  

OK.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Așa  deci,  domnule  City manager ,  

Domnuee  Roșca,  întrebarea  mea  e  următoarea  legat  strict  de  criterii  și  desemnarea  unor  

contracte  de  mandat,  să  ne  fie  tuturor  clar  următorul  aspect.  Când  trebuiau  semnate  

contractele  de  mandat,  înainte  de  aprobarea  criteriilor  sau  după  și  de  preferat  să  discutăm  

pe  articol  din  lege  a  să  fie  răspundeți  clar,  chiar  dacă  poate  ați  mai  spus  dumneavoastră  

și  ați  repetat.  Vă  rog.   

Domnul Tudor Roșca-Administrator public al Sectorului 1: Da.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:   Domnule  Tudor Rroșca,  așa  v-ați  recomandat  

dumneavoastră.  V-am  auzit  vorbind  mai  devreme  de  transparență,  nici  acum  CV-ul  

dumneavoastră  noi  aici  nu  știm,  nu  știm  cu  cine  stăm  de  vorbă.  Am  primit  un  răspuns  de  

la  Cabinet  Primar  prin  care  ne-au  spus  că  contractul  de  mandat  ține  de  informații  clasificate.  

Cine  sunteți  dumneavoastră  și  vreau  să  fie  imaginea  pe  dumnealui,  pentru  că  o  să  fac  

sesizare  la  toate  instituțiile  abilitate  și  la  SRI și  la  SIE  și  la  SPP  să  ne  spună  dacă  îl  

cunosc  pe  acest  domn,  că  dacă  îl  cunosc  și  îl  recunosc,  eu  nu  îl  mai  întreb.   

Domnul Tudor Roșca-Administrator public al Sectorului 1: Uitați  aici  este  legitimația mea 

de serviciu.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Unde e CV-ul? Unde e contractul  de  mandat,  cu  

ce  vă  ocupați  dumneavoastră?  Pentru  că  administrați  aceastră  primărie.   

 

Domnul Tudor Roșca-Administrator public al Sectorului 1: Este legitimația mea de serviciu  
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cu tot cu poză ,  cu tot cu  funcția  pe  care  o  ocup,  este  legitimația  mea  aici,  cu  fotografie.  

Toate  documentele  sunt  la  Direcția  de  Resurse Umane.     

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: E o  legitimație  irelevantă.  Noi  v-am  cerut  CV-

ul  și  contractul  de  mandat,  dispoziția.  Ați  vorbit  de  transparență,  din  păcate  sunt.  Sunteți  

total  netransparent.  Ați  primit  ok,  am  făcut  apelul  public.  Dacă  ni  se  răspunde,  eu  n-o  să  

vă  mai  întreb.  Da?   

Domnul Tudor Roșca-Administrator public al Sectorului 1: V-am  transmis  CV-ul  și  de  

asemenea  contractul  de  mandat.  Am  primit  o  solicitare  prin  email  dacă  sunt  de  acord  cu  

transmiterea  lui.  Am  zis  că  n-am  nicio  problemă  să  se  transmită  orice  document,  atâta  

timp  cât  date  cu  caracter  personal  nu  sunt  dezvăluite  în  acest  fel  CNP,  lucruri  de  genul  

acesta.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Bineînțeles  că  nu.  Eu  sunt  consilier  local,  pot  

să  întreb  tot  ce  ține  de  această  primărie  și  pot  să  am  acces  la  orice  informație.   

 

Domnul Tudor Roșca-Administrator public al Sectorului 1: Și  eu  sunt  de  acord  că  am  fost  

de  acord  să  vă  cun  la  dispoziție  documentele.  Există  comunicat    comunicare prin e-mail 

trimisă de direcția  resurse umane.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Deci nu sunteți lăsat practic. Deci  nu  sunteți  

lăsat  practic  să  vă  transparentizați  CV-ul?   

Domnul Tudor Roșca-Administrator public al Sectorului 1: Nu  mi-a  spus  nimeni  că  nu  aș  

avea  voie  să  fac  lucrul  ăsta.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:   Ok.   

Domnul Tudor Roșca-Administrator public al Sectorului 1:  ...  că  nu  sunt  lăsat. Pot  să  vă  

răspund  cu  toată  plăcerea,  pentru  a  vă  răspunde.  O.U.G  18  / 2009  cu  toate  modificările  

ulterioare,  prevede  stabilește  modalitate  prin  care  banii  publici  se  pot  cheltui  pe  o  proprietate  

privată,  un  lucru  care  știți  foarte  bine  că  este  complet  ilegal,  altfel,  dacă  am  vrea  să  o  

facem  fără  să  avem  un  cadru  legal  foarte  clar  stabilit.  Deci  e  o  excepție  până  la  urmă.  

Tocmai  pentru  că  avem  această  excepție  generală  prin  care  se  poate  face  orice,  de  la  

anvelopare,  schimbare  de  conducte  pe  spații  comune,  schimbare  de  lifturi,  instalare  de  

panouri  solare, de apă caldă , fotovoltaice   și tot.    Păi  nu  vreau  să  stabilim cadrul   ca  să  

înțelegem ...   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Mai  concret un pic.   

Domnul Tudor Roșca-Administrator public al Sectorului 1:   OUG  18  / 2009  care  stă  la  

baza,  a  stat  la  baza  programului  prin  care  se  face  anveloparea  blocului  și  stă  acum  și  la  

baza  programului  pe  care  l-am  denumit  termoficare  de  la  soare.  Acest  OUG  prevede  că  

mai  întâi  se  semnează  contractele  de  mandat.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Articolul  vă  rog din lege.   
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Domnul Tudor Roșca-Administrator public al Sectorului 1: Nu știu pe dina afară.  Îl  aveți  

trecut  în  proiectul  de  hotărâre,  l-am,  l-am  menționat acolo cu tot  domnu  viceprimar  încet-

încet.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Stați domnule viceprimar încet, încet că  

noi  nu  colaborăm  aici,  să  stau  toată  ziua  la  discuții  cu  domnul  city  manager.  Când  îl  

prindem aici îl   mai  întrebăm  și noi.   

Doamnul Tudor Roșca-Administrator public al Sectorului 1: În proiectul de  hotărâre,  în  

proiectul  de  hotărâre  care  a  fost  transmis  din  luna  august  este  menționat  exact  articolul  

din  lege  din  mai  bine ies  din  normele  de  aplicare  ale  OG  18  care  stabilește  ordinea  în  

care  se  fac,  se  fac  aceste  operațiuni.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Eu întren ordinea,  ordinea.   

Domnul Tudor Roșca-Administrator public al Sectorului 1: Ordinea este  aceasta.  Ordinea  

este  semnarea  de  către  primar,  ulterior  semnării  de  către  primar,  este  semnarea  de  către  

asociația  de  proprietari,  de  către  președintele  asociației  cu  votu  e  stabilit  acolo  foarte  clar  

cu  câte  voturi  din  partea  asociației  și  așa  mai  departe.  După  care  acest  contract  de  mandat  

semnat  de  ambele  părți,  adică  de  primar  și  de președintele asociației se  aprobă  de  consiliul  

local,  se  aprobă  de  consiliu  criteriile,  criteriile  au  fost  o  dorință  a noastră..   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:   Nefiind  prevăzute  în  ordonanță  ordonanța  18.   

Domnul Tudor Roșca-Administrator public al Sectorului 1: ..nu sunt prevăzute în Ordonanța 

18 și  criteriile  fac  obiectul  prioritățirii  investiției,  nu  a  semnării  contractelor.  Deci  noi  putem  

să  semnăm  toate  contractele  cu  toate  asociațiile  de  proprietari,  independent  de  aceste  criterii.  

Practica  trecută  pentru  anvelopare  a  fost  una  care  nu  a  fost  foarte  clară  de-a  lungul  anilor  

în  ce  ordine  s-au  făcut,  cum  s-au  făcut,  de  ce  s-au  făcut.  Ne-am  dorit  să  existe  niște  

criterii  care  să  fie  și  transparente,  să  fie  și  cuantificabile,  să  putem  oricând  să-i  spunem  

unui  cetățean  de  ce  anul  acesta  am  avut  să  zicem  un  anumit,   anumite  fonduri  alocate  și  

de  ce  anul  acesta  am  putut  să  facem,  să  zicem  100  de  blocuri?  Nu?  Și  acel  101-lea  bloc  

trebuie  să  intre  anul  viitor  și  n-a  intrat  în  primele,  pentru  că  acum,  după  ce  a  fost  în  

dezbatere  publică,  am  făcut  aceste  criterii  care  se  pot  folosi  în  viitor  pentru  contractele  

deja  semnate  și  pe  cele  care vor  fi  semnate  în  viitor  pentru  acest  program.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Ok  mulțumesc  mult  de  tot.   

Domnul Tudor Roșca-Administrator public al Sectorului 1: Cu  toată  plăcerea.   

Doamna Lavinia Ionescu-Secretarul General al Sectorului 1: Așadar,  cu  privire  la  supunerea  

spre  aprobare  a  Consiliului  Local  a acestor  contractele  de  mandat,  prevederea  legală  este  

articolul  19  articolul  20  coordonatorul  local,  în  speță  primarul  astfel,  cum  este    definit  în  

ordonanța  18  în  aria  sa  de  competență  este  aliniatul  1  litera  u)  supune  aprobării  Consiliului  

Local  contractul  de  mandat  încheiat  cu  fiecare  asociație  de  proprietari.  Deci  aceasta  este  

baza  legală  de  ordine  a  mandatul  este    contractul  de  mandat  este  deja  încheiat  și  este  

supus  aprobării  ulterior  Consiliului  în  funcție  de  timpul  verbal.  Pentru  că  atribuțiile  

consiliului  sunt  definite  la  articolul  19  și  vizează  a  aprobarea  indicatorilor,  a  programului  

local  multianual  și  a  rectifica  a  bugetului  pentru  program.  Dacă  înțeleg  bine,  primul  proiect  
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de  hotărâre,  cel  privind  stabilirea  criteriilor,  reprezintă  doar  un  document  privind  prioritizarea  

la  intrarea  în  în  în  investiție,  deci  la  în  a  ordinii  dar  nu  cu  privire  la  stabilirea  criteriilor  

pentru  aprobarea  mandatelor.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc,  am  mai  discutat  aceste  aspecte.  

Domnul  Podaru,  vă  rog.   

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da,  tot  n-am  înțeles  și  trebuie  să  înțeleg.  Azi  m-a  zăpăcit  

toată  această  discuție.  Avem  un  proiect  pilot,  nu?  Un  proiect  pilot  înseamnă  pe  o  perioadă  

limitată  și  după  ce  testăm  efectele  rezultatului,  vedem  dacă  votăm  125  de  blocuri  sau  se  

semnează  125  de  mandate  și  să  mergem  mai  departe.  De  ce  există  o  continuare  a  proiectului  

dacă  n-am  terminat  proiectul  pilot,  că  nu  înțeleg  despre  ce  e  vorba.  Avem  un  pilot,  două  

blocuri,  testăm,  vedem,  mergem  și  noi  să  vedem  ce  se  întâmplă  și  mergem  mai  departe.  

Avem  pilot  sau  nu  mai  avem  pilot?  E  un  fel  de  alt iepuraș  din  căciulă  pe  care-l  extragem  

noi  și  mai  votăm  69  de  mii  de  blocuri  pe  care  nu  le-o  vom  termina  niciodată.  E  pilot  

sau  nu?   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Pentru  că  eu  cred  că  sunt  doar  promisiuni  și  

propagandă  electorală.  Domnule  Podaru,  că  mai  întâi  trebuia  votat  proiectul,  adică  contractul  

da,  pe  care  trebuia  să  îl  aprobăm  noi  în  consiliu,  apoi  criterii  de  clasificare  și  includerea  

asociațiilor  de  proprietari.  Apoi  semnat  contractul  cu  cine  se  încadra,  dar  m-am  săturat  să  

tot  citez  din  lege  și  din  proceduri  și  să  nu  se  ia  în  considerare.  Uitați,  vin  cu  aceleași  

proiecte  din  aprilie  nemodificate.  Doamna  Porumb.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al  Sectorului 1: Deci,  domnule  Roșca,  opinia  noastră  

nu  știu  dacă  ne  ne-ați  auzit,  nu  erați  aici  în  sală.  Oricum,  mergem  pe  un  proiect  pilot,  de  

două  pentru  două  imobile,  pentru  că,  repet,  dorim  să  evităm  risipa  banului  public,  cu  toate  

intențiile  pe  care  le  aveți  dumneavoastră  și  nu  vreau  să  intru  în  detalii  acum.   Avem  aici,  

în  consiliu,  experiența  noastră  de  2  ani  de  zile  ne-am  uitat  și  în  teren,  vedem  zi  de  zi  

cum  arată  sectorul  și  ce  proiecte  s-au  realizat  și  ce  nu.  Cel  mai  concret  e  cel  de  anul  

trecut  cu  privire  la  Aviației,  cât  a  funcționat  acel  sistem  pentru  încălzirea  apartamentelor,  

respectiv,  din  ce  am  înțeles,  175  de  ore  din  vreo  2  mii  800.   Nu  ne  dorim  mai  departe  

să  irosim  banii  publici.  Nu  ne  dorim  decât  să  și  momentul  în  care  știm  sigur  că  proiectul  

este  unul  care  este  eficient  pentru  cetățenii  din  sectorul  1. Demonstrați-ne,  nu  nouă,  neapărat,  

cât  cetățenilor,  că  ceea  ce  aveți  de  gând  faceți  dă  rezultate,  pentru  că  până  în  prezent  sunt  

doar  niște  vorbe  pe  o  hârtie.  Nu  avem  niciun  studiu  care  să  demonstreze  concret  că  aveți  

dreptate.  Cu  tot  respectul.  Nu  avem  niciun  studiu  pe  care  Consiliul  Local  să-l  vadă  și  care  

să  spună  negru  pe alb  ce  eficiență,  ce  costuri,  cât  suportă  cetățenii,  ce  facem  pe  timpul  

iernii?  Detalii, poate  unele  mă  depășesc.  Dumneavoastră  le  știți  mai  bine.  Veniți  cu  toate  

aceste  informații  ulterior  ca  să  putem  extinde  cu  adevărat  la  nivelul  întregului  sector.  Până  

atunci,  faceți  un  proiect  pilot  și  arătați-ne  că  într-adevăr  funcționează  și  mai  departe  pot  fi  

cheltuiți  banii  publici  fără  niciun  risc.  Altfel.  În  acest  sens,  avem  la  acest  proiect  patru  

amendamente.  O  să-i  dau  citire  primului  amendament.  Titlul  proiectului  se  modifică  astfel 

" Hotărâre  pentru  aprobarea  contractelor  de  mandat  încheiate  cu  asociațiile  de  proprietari,  a  

programului  pilot  privind  creșterea  performanței  energetice  a  blocurilor  de  locuințe  prin  

soluții  de  eficientizare  energetică  termoficare  de  la  soare  în două    imobile  din  sectorul  1,  

precum  și  a  cotei  de  contribuția  asociației  de  proprietari."   
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Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Deci,  amendamentul numărul 1 PNL. Puteți vota. 

Mai citiți o dată doamnă.  Și domnu  Podaru,  aveți  cuvântul.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Modificările  aduse  pe  întregul  proiect  

se  referă  strict  la  faptul  că  mergem  pe  exprimarea  foarte  clară  program  pilot  pentru  2  

imobile,  să  fie  clar  pentru  toată  lumea,  să  nu  existe  niciun  dubiu  că  asta  își  dorește  

Consiliul  Local.  Program  pilot  pe  2  blocuri  până  la  momentul  în  care  studiile  prezentate  

de  Direcția  de  Investiții,  domnul  city  manager  și  cine  mai  are  atribuții  ne  spune  negru  pe  

alb  că  sunt  avem  rezultate,  că  programul  este  unu  eficient  și  că  banii  sectorului  1,  banii  

cetățenilor  sectorului  1,  merită  investiți  într-un  asemenea  proiect.  Până  la  momentul  ăsta  

nu  avem  niciun  studiu  care  să  ne  spună  acest  lucru,  doar  niște  vorbe,  fie  pe  hârtie,  fie  

aici  la  microfon.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnul  Podaru  și  vă  rog  să  votați,  stimați  

colegi  din  sală  și în online.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Am  mai  avut  o  intervenție  pe  o  problemă  asemănătoare  și  

la  burse,  anul  trecut.  Va  fi  considerat  un  proiect  discriminatoriu.  Deci  noi  avem  un  sector  

în  trei  criterii  pentru  care  s-a  ales  un  bloc  sau  cinci  blocuri  dintr-o  anumită  zonă.  Cum  

putem  noi  să  explicăm  că  s-a  ales  din  Aviației  și  nu  s-a  ales  din  Giulești?  Adică  avem  o  

problemă  de  leșinăm.  Suntem  la iepurașul  cu  jobenul din  nou.  Deci  este  un  proiect  cu  grave  

vicii  și  cu  grave  probleme,  care  ne  este  adus  din  nou  în  discuție,  fără  să  fie  discutat  cu  

șefii  grupurilor  și  cu  departament  și  cu  juriști,  ca  să-l  înțelegem.  Deci  asta  e  o  problemă  

gravă  și  ne  pierdem  timpul.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Votați vă rog,  domnul  Ozata,  domnul  Tudose,  

doamna  Regalia  mai  e  în  sală  sau  e  online?  OK . Amendamentul numărul 2 proiectul numărul 

doi de pe Ordinea  de  zi.  Nu,  doar  am  anunțat  ce  votăm  acum.  Domnul  Tudose  mai  este  

conectat?  Opresc  votul.  14  voturi  pentru,  10  abțineri,  2  voturi  împotrivă.  Amendamentul  a  

fost  aprobat.   

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 14  VOTURI  PENTRU,  10  ABȚINERI  ȘI  2  

VOTURI  ÎMPOTRIVĂ – 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Următorul.  Doamna  Porumb.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Următorul  amendament,  articolul  2  

se  modifică  și  va  avea  următorul  cuprins " Se  aprobă  implementarea  programului  pilot 

termoficare  de  la  soare  privind  creșterea  performanței  energetice  a  blocurilor  de  locuințe  

prin  instalarea  de  sisteme  modulare  compuse  din  panouri  fotovoltaice  și  pompe  de  căldură  

în  două  imobile  din  sectorul  1,  întocmit  pe  baza  contractelor  de  mandate  încheiate  cu  

asociațiile  de  proprietari  care  au  solicitat  înscrierea  în  program.  Acest  program  are  ca  

scop  reducerea  consumurilor  energetice  pentru  încălzire  apartamentelor,  reducere  a  

costurilor  de  întreținere  cu  încălzirea  și  reducerea  emisiilor  de  gaze  cu  efecte  de  seră,  în  

condițiile  asigurării  și  menținerii  climatului  termic  interior,  prevăzut  în  anexa  numărul  128  

parte  integrată  din  cprezenta  Hotărâre  de  consiliu."   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc,  vot. Doamna Cășvean, domnul  

Ciungu,  doamna  Otilia,  domnul Ozata  și  domnu  Tudose... domnul Ciungu, domnul Ozata.  Și  
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domnul  Ciungu mai e  conectat  online?  Domnul  Ciungu  vă  așteptăm.  Da  vă  rog  anunțați-l  

pe  domnul  Ciungu  să  voteze  că-l  așteptăm.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Domnul  Ciungu,  așa  eu  tocmai  am  aflat  de  la  cetățeni  din  

Aviației  că  președinții  de  blocuri  de  acolo  sunt  sunați  acum  de  poliția  locală  și  invitați  

miercuri  să  vină  să  vorbească  despre  termoficare  de  la  soare  cu  doamna  primar  aici  în  

primărie  și  eu  zic  că  dacă  sunt  cetățeni  și  președinți  de  asociații  care  ne  ascultă  acum  din  

Aviației,  vă  spunem  așa,  sigur  că  da.  Veniți  să  vă  explice  doamna  primar  cu  termoficarea  

de  la  soare,  sigur  că  da.  Tocmai  ce  s-a  votat  un  pre-un  proiect  pilot,  așa  cum  trebuie  

făcut,  așa  cum  am  făcut  și  eu,  proiectul  cu  apă  purificată  la  școli,  vedem  dacă  funcționează  

la  o  școală,  două  la  un  bloc,  două  după  care  vedem.  După  ce  am  văzut  toate  lucrurile  

acestea  și  ne-am  dat  seama  de  eficiență,  sigur  aplicăm  la  toate  blocurile  sau  la  majoritatea  

dintre  ele. Deci,  în  primul  rând,  acest  proiect  este  o  chestie  de  durată,   

va  dura  ani  de  zile  ca  să  putem  implementa  acest  proiect.  După  care  mai  e  o  problemă  

falimentarea  CET-ului.  Atenție,  CET-ul  e  în  situația  asta  ca  să  fie  falimentat  și  vândut  

ieftin.  Cam  asta  e  situația.  Ca  să  înțelegem  strategia  doamnei  primar.  Despre  asta  e  vorba,  

nimic  altceva.  Cine  ne  ascultă  să  știe.  În  rest,  vă  rog  frumos  veniți  să  vorbiți  cu  ei  aicea  

să  ascultați  ce  vă  spune,  că  sigur  ce  vă  spune  e  adevărul.  Mulțumesc.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc. Mergeți,  mergeți  domnul  Tudor 

Roșca.  Doamna  Porumb.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Amendamentul  numărul  3  articolul  

3  se  modifică  și  va  avea  următorul  cuprins " Se  aprobă  cota  de  contribuție  a  Asociației  de  

proprietari  în  cuantum  de  10  %  din  valoarea  lucrărilor  de  intervenție  executate  prin  

programul  pilot termoficare  de  la  soare,  stabilită  la  minimul  prevăzut  conform  prevederilor  

articol  13  aliniat  3  din  Ordonanța  de  Urgență  numărul  18/2009  cota  de  contribuție  se  

poate  aduce  la  0  %  în  condițiile  prevăzute  de  lege".   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da,  ați  văzut  că  a  scris  doamna  primar  că  ați  

măcelărit  proiectul  de  hotărâre?  Da,  ați  văzut?   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Da  Doamna  primar,  pe  pagina de 

facebook    poate  să  scrie  ce  vrea  dumneaei.  Bine  ar  fi  să  se  oprească  din  scris  și  să  

pășească  dincolo  de  această  primărie  să  vadă  ce-i  pe  stradă.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Oricum  a  măcelărit  Sectorul.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Și  cum  mă  celărește  dumneaei  exact  

sectorul  zi  de  zi  lăsându-ne  în  mizerie  și  șobolani  și  acolo  nu  mai  are  consiliul  de  zis,  

nimic  de  spus.  Repet,  scopul  încă  o  dată  al  acestui  proiect  pilot  este  de  a  evita  risipa  de  

bani   din  bugetul  sectorului  1  pentru  proiecte  fantaziste  așa  pe  care  le  naștem  pe  aici,  prin  

într-un  birou,  fără  niciun  studiu,  fără  nimic.  Veniți  cu  studii,  veniți  cu  tot  ce  necesită  

implementarea  unui  proiect  și  după  discutăm  cu  Consiliul  Local  mai  mult.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc  vot  pe  amendamentul  numărul  3  

vă  rog.   

Domnul Dan-Niculae Podaru: Am și eu o întrebare,  că  văd  o  postare  la  ora unu  și  nu  știu  

acum  10  minute.  Păi  nu,  da  suntem  amenințați  că vin  oamenii  peste  noi  să..  păi  dacă  
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suntem  amenințați î-mi  scot    cartela  și  plec  acasă.  Păi  nu,  nu  de  ce  să  mai  votez  dacă  mă  

amenință  cineva,  mă  și  înjură  de  mamă  sau  ce?  Că  nu  înțeleg  despre  ce  e  vorba?   

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Asta  e.  Votează cu da.   

Domnul Dan-Niculae Podaru: Ce  e...   

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Dă cu da,  e amendamentul să o ajutăm pe doamna Primar să facă 

treabă.    

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Vot stimați  colegi. Amendamentul numărul  3  

votăm  acum,  domnu  Ciungu,  doamna  Regalia,  doamna  Miloș,  domnul  Chirvasă, domnul 

Chirvasă . Domnul Ciungu?  Da,  nu  este.  Nu  mai  este  conectat  online.  Gata  opresc  votul.  

14  voturi  pentru,  11  abțineri,  1  vot  împotrivă.  Amendamentul  a  fost  aprobat  și  trecem  la  

ultimul  amendament.  Da,  pe  acest  proiect,  vă  rog,  doamna  Porumb.   

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 14  VOTURI  PENTRU,  11  ABȚINERI  ȘI  1  

VOT  ÎMPOTRIVĂ – 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

 

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Eu  nu  înțeleg  de  ce  doamna  primar,  

de  fapt,  doamnei  primar  este,  cum  să  zic  eu,  așa îi  este  teamă  să  dovedească  că  poate.  

Deci eu  în  locul   dumneaei   aș  lua  asta  ca  pe  o  provocare  și  aș  spune  și  aș  arăta  la  un  

moment  dat  Consiliului  Local  că  de  fapt  proiectul  pe  care  l-am  propus  este  unul  viabil,  

dă  rezultate.  Cine  crede  că  proiectul  ăsta  termoficare de  la  soare  se  realizează  în  iarna  asta  

și  într-o  lună  de  zile  ne  încălzim  cu  toți  așa  de  la  panourile  astea  și  vai,  ce  bine  o  ducem  

în  sectorul  1  se  uită  prea  mult  la  postările  doamnei  primar  pe  facebook.  Deci,  haideți  să  

fim  serioși,  repet,  nu  vom  putea  amplasa  nici  un  jumate  de  panou  fără  niște  studii  din  

spate  care,  vă  repet,  nu  există  la  momentul  acesta.  Nu  mai  spun  de  cine  știe  câte  alte  

avize  ne  vor  trebui  și  tot  PNL  e  de  vină  că  în  iarna  asta  nu  avem  căldură.  Îi  amintesc  

doamnei  primar  că  mai  are  niște  un  proiect  de  anul  trecut  cu  privire  la  Aviației,  că  am  

votat  vreo  sistemele  alea  de  încălzire  pe  la  vreo  3  sau  4  puncte  termice.  Are  de  gând  să  

continue  cu  ele?  Se  încălzesc  oamenii  aceștia  din  Aviației  iarna  aceasta  cu  aceste  sisteme  

sau  iar  mai  dăm  o  sută  mii  de  euro  pe  nimic.  E  foarte  simplu  să  spui  că  cineva îți  

măcelărește  atunci  când,  de  fapt,  în  2  ani  de  zile  pe  tot  ce  ți-a  votat  Consiliul  Local,  n-

ai  demarat  niciun  singur  proiect  pentru  Sectorul  1,  nici  măcar  Promenada  Verde,  proiectul  

de  suflet.  Așa  că  haideți  să  trecem  mai  departe    dovediți  mereu  că  se  poate  ,  că  aici  e  

cel  mai  greu.  A  dovedi  că  se  poate.  Și  amendamentul  numărul  4  anexa  numărul  128  

titlul  se  modifică  și  va  avea  următorul  cuprins Programul  pilot  termoficarea  de  la  soare,  

privind  creșterea  performanței  energetice  a  blocurilor  de  locuințe  prin  instalarea  de  sisteme  

modulare  compuse  din  panouri  fotovoltaice și    pompe  de  căldură  în  2  imobile  din  Sectorul  

1.  Și  această  sintagmă  a  programului  local  multianual  termoficarea  de  la  soare  se  

înlocuiește  cu  programul  pilot  termoficarea  de  la  soare.  În  tot  corpul  anexei  numărul  128".  

Mulțumim  frumos,.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc,  o  să  dau  drumul  la  vot  

amendamentul  numărul  4  pentru  acest  proiect.  Nu  știu  și  sincer  și  nouă  ne  ne  e  greu  să  

înțelegem  de  ce,  după  ce  nu  respecți  legea,  da,  ne  sfidezi,  ne  ameninți,  nu  vii  să  explici  

aici  proiectele,  când  noi  am  avut  toată  bunăvoința  pentru  o  dezvoltare  sustenabilă  a  



56 
 

Sectorului  1,  cum  spenea  domnul  Păiuși,  că  de  aia  am  și  lucrat  la  o  strategie  pentru  

dezvoltare  sustenabilă  a  sectorului,  care  zace  acum  pe  cine  știe  unde,  prin  ce  sertar,  prin  

Cabinetul  numărul  1  din  această  instituție  și  e  păcat  că  nu  a  fost  adus  aici,  în  Consiliu,  

să  o  aprobăm.  De  ce  nu  mergem  pe  toate  palierele?  Da,  să  avem  și  un  CET  funcționabil,  

să  mai  facem  unu,  să  demarăm  toate  proiectele.  Panouri  de  care  vreți  apă,  apă,  apă,  sol,  

să  săpăm,  să  forăm,  să  luăm  și  ape  termale. Haideți  să  încercăm  toate  soluțiile,  dar  orice   

minte  lucidă  și  rațională  și  orice  specialist  o  să  vă  spună  că,  de  fapt,  panourile  astea  nu  

pot  fi  montate  în  tot  sectorul  1,  cum  ne-am  dori  cu  toții.  Da,  nu,  nu  e  nimeni  absurd  să  

zic  că  da,  domnule,  noi  nu  vrem  panouri,  da,  haideți  să  le  facem  pe  dezvoltare  durabilă,  

da,  sustenabil  să  luăm  în  calcul  toate  soluțiile,  nu  așa  amenințări  și  bine  pe  facebook,  că  

doar  acolo  guvernează  dumneaei.  E  păcat,  pentru  că  se  puteau  face  atât  de  multe  lucruri  

și  doar  s-au  tărăgănat  până  acum  toate  proiectele.  Să  nu  vii  cu  bază  legală  bine  stabilită,  

să  nu  vii  cu  studii,  să  nu  vii  cu  indicatori  cu  nimic. Pur  și  simplu,  toată  procedura  asta  

cred  că  ne-am  ne-am  zăpăcit  naibii  toți  ne  mai  înțelegem  ce  aprobăm,  ba,  contracte  de  

mandat,  după  aia  aprobăm  indicatori,  după  aia  aprobăm  nu  știu  ce,  nu  să  mai  știe  și  va  

fi,  nu   se  mai  știe  nimeni,  nu  mai  știe  nimeni  nimic  ce  se  întâmplă  și,  culmea,  vor  fi  

foarte  greu  de  implementat,  pentru  că  nu  s-a  luat  o  decizie  logică.  Asta  înseamnă  

management  performant?  Da,  domnu  Oianu.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumesc,  da.  Eu  doar  vreau  să  vă  anunț  că  după  cum  am  

văzut  și  postarea  asta  doamnei  primar,  că  așa  vorbim  cu  doamna  primar  pe  facebook  nu  

mai  putem  să  vorbim  altfel.  Ne  dăm  seama  că  doamna  primar  e  disperată,  efectiv  e  

disperată,  efectiv  vrea  să  facă  ceva  care  să  rupă  gura,  să  fie  ceva  spectaculos,  chiar  dacă  

nu  face,  dar  trebuie  să  arate  pe  facebook  că  e  ceva  spectaculos.  Pune  panouri  solare  pe  

toate  blocurile,  nu  știe  că  pe  majoritatea  blocurilor  nici  nu-ți  țin  acoperișurile  așa  ceva,  

adică  n-ai  ai  nevoie  de  niște  studii  de  fezabilitate  foarte  clare  ca  să  poți  să  faci  așa  ceva.  

Va  trebui  făcut  pentru  fiecare  bloc  un  studiu  de  fezabilitate.  Ia,  spuneți-mi  și  mie  128  de  

studii  de  fezabilitate  făcute  peste  noapte,  cât  timp  ia  chestia  asta,  haideți  să  fim  serioși.  

Deci  un  proiect  pilot  e  calea  logică,  dar  doamna  primar  e  atât  de  disperată   

pentru  că  n-a  reușit  să  facă  nimic,  încât  nu  mai  știe  cum  să  ia  fața  și  ochii  cetățenilor.  

După  care  scrie  niște  aberații  de  de  declarații  aberante  pe  internet,  pe  care,  bineînțeles,  nu  

le  scrie  dânsa  le  scriu  postacii  dânsei  în  care  vorbește  ca  și  cum  mâine  vin  cetățenii  

Sectorului  1,  o  ascultă  pe  ea.  Păi  să  vă  dau  eu  o  știre,  doamna  primar,  dacă  n-ați  observat,  

cetățenii  Sectorului  unu  vă  urăsc  de-a  dreptu.  Acolo  i-ați  adus  în  situația  în  care  majoritatea  

cetățeni  ai  Sectorului  1   se  gândesc  la  dumneavoastră  cu  ura.  Le-ați  distrus  viața,  le-ați  

distrus  sectorul,  străzile,  le-ați  distrus  tot  ce  aveau  cât  de  cât  în  acest  sector  civilizat.  Asta  

ați  reușit  să  faceți  în  2  ani  deci  nu  mai  vorbiți  despre  cetățeni,  că  cetățenii  nu  vă  ascultă  

pe  dumneavoastră,  n-au  cum  să  vă  asculte  pe  dumneavoastră.  Așa  că  în  momentul în  care  

scrieți  pe  internet,  vă  rog  frumos,  cu   măsură,  cu  măsură  și  cu  bun  simț.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc  domnul  Podaru  ați  solicitat  și  

dumneavoastră?  O  să  opresc  și  votul.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Domnul  Oianu a spus  tot  ce  era  de  spus  mulțumesc.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc  avem  13  voturi  pentru  și  11  

abțineri,  1  vot  împotrivă.  Amendamentul  a  fost  adoptat.   
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AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 13 VOTURI  PENTRU,  11  ABȚINERI  ȘI  1  

VOT  ÎMPOTRIVĂ – 25 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Trecem  acum  la  aprobare.  A  votarea  

proiectului  în  integralitate.  E  vorba  de  proiectul  numărul  2  de  pe  ordinea  de  zi.  Au  fost  

13  voturi  pentru  și  12  abțineri.  Deci  nu  a  fost  aprobat?  13  voturi  pentru,  11  abțineri,  un  

vot  împotrivă.  Asta  a  apărut.  Și  câti  suntem,  câți  am  fost,  câți  am  fost  prezenți?  26?  Da.  

26  prezenți?  Nu  păi  au  fost  13  voturi  pentru  și  12 împotrivă. Vreți să reluăm votul pe 

amendament?  Reluăm votul pe  amendamentul  numărul  4 . Votați vă rog amendamentul numărul 

4  la  proiectul  numărul  2?  Da,  solicitați  apăsați.   

Doamna Lavinia-Ionescu- Secretarul General al Sectorului 1: Pe  de  altă  parte  astfel  pentru  

consecvență  și  pentru  tei  pentru  respectarea  prevederile  privind  legea  24  privind  tehnica  

legislativă,  amendamentele  au  fost  puse  în  acord  cu  titlu  cu  articolul  1  adică  au  venit  

cumva  succesiv  logic,  asta  pot  să  să  afirm  că  sunt  au  fost  corelate  atât  cu  primul  proiect,  

cât  și  cu  titlu  și  articolele  astfel  cum  au  fost  supuse  aprobării  dumneavoastră.  Adică  ar  

avea  logică.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Doamna  Regalia,  Doamna  Grigorescu.  Domnul  

Tudose  nu  este  prezent.  Doamna  Regalia,  vă  așteptăm.   

Doamna Ramona Porumb-Viceprimar al Sectorului 1: Legat  de  ce  ați  spus  dumneavoastră,  

doamna  secretar,  ce  sperăm  noi  este  ca  cineva  să  țină  cont  de  ce  amendamente  facem  

facem  aici,  să  nu  fim  nevoiți  mai  târziu  cu  sesizări  pe  la  Curtea  de  Conturi  și  pe  la  alte  

instituții,  că  nu  Primăria  nu  consider  acest  proiect  unu  pilot.  Da,  suntem  aici,  urmărim  și  

ne  pricepem  să  urmărim  cum  circulă  banul  public  în  Primăria  Sectorului  1.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da,  14  voturi  pentru,  10  abțineri,  2  voturi  

împotrivă.  Amendamentul  a  fost  aprobat.   

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 14 VOTURI  PENTRU,  10  ABȚINERI  ȘI  2  

VOT  ÎMPOTRIVĂ – 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Haideți  să  votăm  proiectul  in  în  integralitate.  

Deci  votăm  acum  proiectul  în  integralitate.  Proiectul  numărul  2  de  pe  ordinea  de  zi  

Proiect de hotărâre pentru aprobarea  contractelor  de  mandact  încheiate  cu  asociațiile  de  

proprietari,  a  programului  local  multianual  privind  creșterea  performanței  energetice  a  

blocurilor  de  locuințe  prin  soluții  de  eficientizare  energetică  termoficarea de la soare.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Acum  vă  rog  să  votați,  domnul  Drăgușin  din  

sală,  doamna  Miloș  online, domnul  Ciungu  online.  Doamna  Miloș,  dacă  ne  auziți,  vă  rog  

să  votați  proiectul în  integralitate. Mulțumesc.  17  voturi  pentru,  9  abțineri.  Proiectul  a  fost  

aprobat.   

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRI ȘI 9 ABȚINERI- 26 de 

consilieri locali prezenți 
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Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Trecem  la  următorul  proiect  de  pe  ordinea  de  

zi  proiectul  numărul  3.   

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

tehnico-economici  ai  obiectivului  de  investiții  creșterea  eficienței  energetice  și  gestionarea  

inteligentă  a  CRE  a  energiei  la  nivelul  unităților  de  învățământ  din  sectorul  1  amplasarea  

și  montarea  și  punerea  în  funcțiune  a  panourilor  fotovoltaice  la  nivelul  a  10  unități  de  

învățământ.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Vă  rog  să  votați. Vot vă rog.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Cu școlile, cu panourile fotovoltaice la școli.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Vă  rog.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Sigur. Doamna  primar,  cu  postacii  dumneavoastră  din  online  

de  acolo,  care  muncesc  pe  banii  primăriei  și  vă  fac  dumneavoastră  treabă  acasă  personal.  

Deci,  doamna  primar,  doamna  primar,  noi  avem  un  proiect  cu  aprobat,  aprobat  cu  2  

amărâte  de  purificatoare  de  apă,  depus  la  2  școli  și  de  6  luni  de  7  luni  de  zile  nu  reușim  

să  implementăm.  Nu,  nu  eu  dumneavoastră  nu  reușiți  să  implementați  de  nicio  culoare.  

Având  un  departament  de  implementare  prin  care  ați  pus  și  o  directoare  acum,  mai  nou  

aveți  și  directoare  acolo.  Doamna  secretar  general  ne  trimite  la  directorii  de  școli.  Cei  de  

la  implementare  ne  spun  că  suntem  blocați  și  în  acest  context  și  cu  această  situație  în  

care  evident  sabotați  acest  proiect  care  trebuie a plicat  pentru  copiii  din  școală  să  bea  apă  

curată.  Veniți  cu  tupeu  și  ne  spuneți  că  ați  vrea  să  încercați  pă  10  unități  de  de  de  

învățământ  panouri  fotovoltaice?  Serios,  doamnă ?  N-ați  reușit  să  puneți  2  filtre  de  apă,  

darămite  pe  10  școli  panouri  fotovoltaice.  Asta-i  de-a  drept,  de-a  dreptul  ipocrizie.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc,  vot,  vă  rog,  doamna  Haliț din 

online.    

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Gata. 12 voturi pentru, 14 abțineri. Proiectul a 

fost respins. 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS 

CU 12 VOTURI PENTRU, 14 ABȚINERI ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ -  26 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului  

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la următorul, proiectul numărul 4 de 

pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții consolidare, remodelare, supraetajare și extindere cu etaj mansardat plus scară exterioară 

metalică pentru imobilul situat în strada Pajurei, numărul 15 A.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Vă rog, vot! Domnul Bârgău, domnul Ciungu, 

doamna Regalia, doamna Miloș, domnul Dinu și doamna Grigorescu, din online. Vă rog să votați. 

Înțeleg că în online nu pot vota proiectul numărul 4 sau nu e actualizat ceva. Așa e, da. Deci votați 

încă o dată. A fost o problemă de… proiectul numărul 4, da, consolidare indicatorii tehnico-
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economici pentru clădirea din strada Pajurei 15 A. Proiectul numărul 4 acum îl votăm. Da, reluăm 

procedura. Domnul Podaru? Proiectul aprobat cu unanimitate. Sunt 26 de voturi pentru. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI- 

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

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Trecem la următorul proiect de pe ordinea de 

zi. Proiectul numărul 5  

Proiect de hotărâre privind efectuarea de analize medicale de laborator gratuite și cu tarif de către 

Complexul Multifuncțional Caraiman.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnul Oianu, domnul Păiuși, doamna 

Grigorescu, doamna Iacob, doamna Porumb, doamna Haliț. Doamna Grigorescu și doamna Iacob, 

vă rog, vot pe proiectul numărul 5. Doamna Iacob, vă rog! Mai așteptăm? Așteptăm? Nu? Opresc 

votul? 25 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat în unanimitate.  

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI- 

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

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Trecem la proiectul numărul 6 de pe ordinea 

de zi.  

Proiect  de hotărâre privind efectuarea de acte terapeutice de recuperare medicală gratuite cu tarif 

social și tarif integral de către Complexul Multifuncțional Caraiman.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Vă rog să votați. Doamna Miloș și doamna 

Iacob. Doamna Iacob a ieșit sau…? Doamna Iacob mai e conectată? 25 de voturi pentru. Proiectul 

a fost aprobat. 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI- 

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

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Trecem la proiectul numărul 7 de pe ordinea 

de zi.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1 : S-a deconectat Oana Iacob? 

Nu-mi apare deconectată.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Nu. Am vorbit cu liderul de grup de aici. 

Proiectul numărul 7, pe care vă rog să-l și votați, privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București de a aproba transmiterea în administrarea Sectorului 1 a imobilului situat 

în strada Căderea Bastiliei numărul 13, în vederea reabilitării, modernizării și asigurării 

desfășurării activității Centrului Militar Sector 1.  Domnul Dinu și doamna Iacob, încă o dată apel.  

26 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.  
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HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI- 

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

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Trecem la proiectul numărul 8 de pe ordinea 

de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea și finanțarea proiectului, transpunerea în practică a 

principiilor unei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, prin implementarea 

strategiei de management și dezvoltarea instituțională a Primăriei Sectorului 1,  pentru perioada 

2022 – 2023.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Vă rog să votați.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1 : Da. Cu privire la acest punct, 

ați primit… 8, vorbim despre proiectul 8. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Proiectul numărul 8.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1 :  Vă reamintesc, cu privire la 

acest proiect, colegii de la compartimentul de strategii v-au transmis o notă de îndreptare a erorii 

materiale de redactare în proiectul de hotărâre de care o să vă rog să țineți cont. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : O clipă, da…Nu știu de ce nu ia… activez 

acum… proiectul numărul 8. Da, da, asta am făcut, am activat, 8. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu : Lasă-mă și pe mine să zic un cuvânt. Mulțumesc, mulțumesc! 

Aici e de-a dreptul hilar să vorbim despre transpunerea în practică a principiilor bunei guvernări 

la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, prin implementarea strategiei de management și 

dezvoltarea instituțională a Primăriei. Nu… asta vă spun sincer. Ăsta e aproape sacrilegiu să 

vorbești într-o primărie netransparentă, condusă dictatorial de un primar, care sfidează pe toată 

lumea și n-are respect pentru nicio instituție. Ăsta e ca un sacrilegiu, punctul 8. Vă rog frumos, 

votați în concordanță cu acest punct. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Nu știu dacă ați fost curios să-l citiți integral. 

Chiar că… nu, aș evita acest nici… nu știu cum să-l caracterizez. Ipocrizie, da, mai ales și ați văzut 

că se pune accentul pe Consiliul Local. Deci tot noi nu suntem transparenți. Da? Incredibil, 

incredibil cum sunt scrise aceste proiecte. Proiectul numărul 8. Da, s-a mai înscris la cuvânt și 

domnul Ciungu. Vă rog! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online) : Da. Aici ne întoarcem la acea acuzație absurdă a 

Primarului Armand de acum câteva luni de zile cum că PNL blochează digitalizarea Primăriei 

Sectorului 1. Acel proiect, la fel ca și acesta, reprezintă un punct și un alt punct din acea strategie, 

din ceea ce înțelegem noi. Problema este că această strategie nu a fost nici până astăzi prezentată 

Consiliului Local. Deci e ceva… cum să vă spun? E tragicomic, e noaptea minții. Găsiți-vă 

dumneavoastră metafora sau epitetul. Cum adică să votez ceva dintr-o strategie pe care eu nu o 

cunosc, eu n-am văzut-o în viața mea. Întrebarea este de ce nu ne aduce Primarul și strategia s-o 

vedem și să o aprobăm? Asta-i întrebarea. Probabil pentru că într-o strategie, prima parte a 

strategiei se spune foarte clar și ce nu este în regulă. Ca să poți să repari ceva, trebuie mai întâi să 
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faci o analiză a ceea ce nu este în regulă. Și cred că acolo, în acea parte de început, se cam spune 

cât de praf este Primăria Sectorului 1, administrația Primarului Armand și mai ales lipsa totală de 

transparență a Primarului Armand. Deci normal că am dori să votăm așa ceva, e important, dar 

doamna Primar, aduceți-ne mai întâi strategia, după care veniți cu aceste proiecte care sunt parte 

integrantă a strategiei. Altfel n-are sens niciunde în lumea asta.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Mulțumesc, domnule Ciungu! Rezultatul 

votului: sunt 12 voturi pentru, 14 abțineri, 0 împotrivă. Proiectul a fost respins.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS 

CU 12 VOTURI PENTRU, 14 ABȚINERI ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ- 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Trecem la următorul. Trecem la proiectul 

numărul 9 de pe ordinea de zi. O să dau drumul la vot acum. Deci apare, da?  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale Sectorul 1.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :Vă rog să votați! Da, doamnă, imediat. Doamna 

Iulia? 

Doamna Iulia-Luminița Halaț : Mulțumesc!  Trebuia să spun mai multe lucruri vineri pentru că 

sunt mandatată să reprezint niște cetățeni aici. Da. Deci pentru Școala Generală… Școala 

Gimnazială Geo Bogza, este vorba de suma pe care ei o cer în rectificare, 260.000 de lei pentru 

articolul 71.01.30, bani care înțeleg că nu au fost cuprinși în proiectul de buget, sau au fost ceruți 

ulterior. Deci, am hârtia în față. Au nevoie de acești bani pentru reparații și pentru dotări, pentru 

sistemele video. Deci m-au rugat să-i reprezint. De asemenea, DGASPC Sector 1 ne cer fonduri 

în rectificare pentru achiziționarea a 2 locuințe care vor avea destinația de casă de tip familial, în 

care să fie asigurate locurile necesare pentru capacitatea ce depășește numărul maxim de locuri în 

Casa Sfântul Ștefan și Casa Sfântul Iosif. Pe scurt, în Casa Sfântul Ștefan sunt protejați 16 copii 

cu vârsta cuprinsă între 8 și 17 ani, iar în Casa Sfântul Ștefan sunt protejați 26 de copii. Potrivit 

legii care s-a schimbat, în casele protejate nu mai pot avea loc decât 12 copii, conform Ordinului 

numărul 25/03.01.2019. Deci au nevoie de acești bani pentru aceste case de tip familial în care vor 

avea loc 18 copii. Deci vă rog să votați pentru acești copii, ca să nu dau citate din invitați care spun 

că nu votăm proiecte pentru că sunt pentru capital politic. 24000 de persoane din sector. Nu, acum 

votăm pentru niște copii. Mulțumesc frumos! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Mulțumesc! Domnul Ciungu. Și votați, vă rog! 

Mai e domnul Oianu.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online) : Mă auziți? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Da, vă rugăm, vă ascultăm.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online):  Da. Desigur, doamna Halaț și dragi colegi 

consilieri USR, atât Partidul Național Liberal, cât și USR, cât și PMP, cât și PSD, sunt sigur că 

sunt pentru a-i ajuta pe acești copii, sunt pentru a le plăti banii recenzorilor de la Recensământ, 

sunt pentru a plăti tot ceea ce au nevoie școlile. Problema este, bineînțeles, atunci când adaugi de 
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ceva bun și normal, niște lucruri pe care noi le putem considera tun. Dacă dumneavoastră ați fi fost 

în situația inversă, aceea de a fi în opoziție la un primar PNL, să zicem, care ar fi făcut același 

lucru, adică ar fi legat niște lucruri neclare și nesigure, de niște lucruri foarte necesare, sunt sigur 

că ați făcut scandal, ați făcut plângeri penale, ați fi făcut absolut tot. Problema este această dublă 

măsură pe care se pare că o aplicați. Când e vorba de dumneavoastră este ok să faceți abuzuri, este 

ok să nu luați în seamă ceea ce vă spun ceilalți colegi consilieri locali, este ok să nu ascultați de 

nimeni, și să faceți cum vă taie, ca să zic așa, acel principiu mai vechi, ciocul mic, că acum noi 

suntem la putere. Da? L-ați luat întru totul, ați devenit politruci. Felicitări! Trist pentru 

dumneavoastră și pentru ce putea să fie acest partid, trist pentru România. Dar revenind la ceea ce 

este nevoie, Partidul Național Liberal a spus și repetă... foarte simplu… veniți cu un proiect de 

rectificare bugetară pentru școli, pentru recenzori, pentru astfel de proiecte funcționale extrem de 

necesar și-l votăm imediat. Sunt sigur că și ceilalți colegi l-ar votat și ar fi trecut cu unanimitate.  

Dacă s-ar fi venit cu el, de altfel, chiar și din august și din septembrie, s-ar fi votat cu unanimitate. 

Faptul că se leagă alte proiecte și alți bani de aceste lucruri reprezintă un șantaj la adresa tuturor 

cetățenilor din partea Primarului Armand. Asta e realitatea, doamna Halaț.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : O clipă. Era domnul Nicolaescu. Și doamna 

Iulia, imediat.  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu : Da, mulțumesc! Vreau să-i răspund domnului consilier 

Ciungu că are posibilitatea să facă amendamente la acest proiect de hotărâre și să voteze doar 

pentru plata recenzorilor și să scoată ceea ce dânsul consideră că este negativ în această rectificare 

și un alt amendament doar pentru școli. Deci, dacă ar vrea să voteze doar partea din buget pe care 

o consideră pozitivă pentru cetățeni și pentru reparațiile cerute de școli, ar putea să o facă chiar în 

această ședință. Bineînțeles, domnul Ciungu sau colegii dumnealui. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Doamna Iulia. Domnul Ciungu, imediat.  

Doamna Iulia-Luminița Halaț : Doar o mică…o întrebare, pentru că se folosesc vorbe mari, de 

obicei. Vreau un exemplu de abuz pe care l-am făcut eu personal pentru că ne-a băgat pe toți… 

Toți suntem niște abuzatori. Asta înțeleg eu din discursul domnului Ciungu. Nu, nu suntem, suntem 

niște persoane obișnuite care fac ce pot. Și-n momentul când cineva îmi spune “da, te rog frumos, 

susține acest proiect, ajută-mă” și așa mai departe, da, eu ajut pe toată lumea. Deci vă rog, nu mai 

folosiți cuvinte mari, că fac abuzuri, că…Cine face abuzuri? Mulțumesc frumos! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online):  Primarul Armand, doamna Halaț, Primarul 

Armand! Și pentru că o susțineți în acest Consiliu Local, este alegerea dumneavoastră. Abuzurile 

sunt făcute de acord și de administrația Armand, partidul USR care este astăzi la putere în Sectorul 

1. Asta e realitatea, vă place sau nu vă place… Faptul că Primarul abuzează și legea, și consilierii, 

este o realitate confirmată și de instanță, confirmată și de Curtea de Conturi, de asemenea clamată 

de noi de atâtea ori de…cred că ni s-a urât tuturor și celor care ne urmăresc. Legat de ce spunea 

domnul Nicolaescu… Domnule Nicolaescu, noi am mai spus lucrurile acestea public. Putea 

Primarul, să știți, să vină în întâmpinarea noastră, pentru că Primarul are direcția economică, 

Primarul are aparatul său de specialitate. Primarul, teoretic ar trebui să aibă zeci de specialiști care 

să poată facă lucrurile astea mult mai repede. Noi nu avem aceste date tocmai pentru că dânsa face 

un abuz și ne obligă să nu avem acces la aceste date, ne… constant... Noi nu știm ce se întâmplă 

pe partea aceasta, nici de bugetare, nici în alte direcții din primărie. Deci e un pic, cum să spun, 

ironic, să… sau faceți o mică ironie la adresa noastră. În primul rând că nu avem acces la aceste 
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date și în al doilea rând, ne spuneți să… noi să știm cum să le reconfigurăm. Nu, nu știm, pentru 

că nu ne dați acces la ele, deși ar trebui să avem acces legal la ele. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Așa este. Mulțumesc! Domnul Nicolaescu și 

haideți să închiem.  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu : Nu știu la ce se referă domnul Ciungu. Chiar în ședința de 

vineri a venit domnul director economic și i-a arătat doamnei președinte de ședință Popa toate 

datele și cu fiecare amendament cerut de școli. Eram de față când i le-a arătat. Deci nu sunt date 

secrete. Iar al doilea lucru pe care voiam să-l răspund domnului Ciungu este că acea expresie cu 

“ciocul mic” a fost făcut de o deputată PDL, ulterior PNL. Nu mai țin minte cum o cheamă, dar 

sigur și dânsul își amintește că era celebră la vremea respectivă, doamna deputat PNL. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online) :  Da, desigur, este vorba despre doamna Udrea, 

care nu este deputat PNL și nici n-a fost. Vă gândiți probabil la PNL, dar asta e realitatea, din 

păcate ați reușit să… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Da, haideți să nu ne certăm pe cine a spus 

“ciocul mic” că acum e prea puțin relevant. Domnule Ciungu, dacă mai aveți ceva de adăugat? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online) :   Ați reușit să întruchipați acest principiu greșit al 

politicii, un principiu greșit, așa este …iar USR și l-a luat cu totul, l-a luat în brațe și nu-i dă 

drumul.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Ok. Mulțumesc! 12 voturi pentru, 14 abțineri. 

Proiectul nu a fost aprobat.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS  

CU 12 VOTURI PENTRU, 14 ABȚINERI, 0 ÎMPOTRIVĂ - 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Trecem la următorul proiect de pe ordinea de 

zi. Proiectul numărul 10.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ - teritoriale Sector 1, la data de 30.06.2021.   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Vot, vă rog!  Doamna Grigorescu, doamna 

Iacob. Cu 12 voturi pentru și 14 abțineri. Proiectul a fost respins.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS  

CU 12 VOTURI PENTRU, 14 ABȚINERI ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Trecem la proiectul numărul 11 de pe ordinea 

de zi. Vă rog, vot! E vorba despre Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 

data de 30.09.2021.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Domnule Ciungu, aveți cuvântul. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online) :   Mulțumesc! Da, revin. Mi s-a atras atenția că am 

greșit. Vedeți… în mintea mea era doamna Udrea. Se pare că nu era doamna Udrea, era doamna 

Anca Constantinescu. Îmi cer scuze că am greșit. Autorul acestei replici celebre și infame. Îmi 

susțin în continuare însă punctul de vedere că acel lucru nu trebuia spus nici de dânsa și nu trebuia 

asumat nici de către USR astăzi. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Mulțumesc! Domnul Oianu, domnul Chirvasă, 

doamna Grigorescu. Vă rog, sunteți cam tăcut azi. Cu 12 voturi pentru, 14 abțineri. Proiectul a fost 

respins.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 14 ABȚINERI 

ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ -  26 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de 

consilieri locali în funcție 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Trecem la următorul proiect, numărul 12, 

Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general centralizat la data de 30.11.2021.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Vot, vă rog! Domnule Păiuși, vă rog, votați! 12 

voturi pentru, 14 abțineri. Proiectul a fost respins.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 14 ABȚINERI 

ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ -  26 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de 

consilieri locali în funcție 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Trecem la proiectul numărul 13 de pe ordinea 

de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție la 31.12.2021.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Vă rog, vot! Domnul Ciungu și doamna Haliț. 

12 voturi pentru, 14 abțineri. Proiectul a fost respins.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 14 ABȚINERI 

ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de 

consilieri locali în funcție 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Trecem la proiectul numărul 14 de pe ordinea 

de zi.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 martie 2022   

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Haideți, domnul Șerban, domnul Chirvasă, 

domnul Dinu și doamna Grigorescu. Așadar, sunt 12 voturi pentru, 14 abțineri. Proiectul a fost 

respins. 
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PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 14 ABȚINERI 

ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de 

consilieri locali în funcție 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Și trecem la ultimul proiect de pe ordinea de zi. 

Numărul 15.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului la data de 30.06.2022.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Domnul Oianu, doamna… ați apăsat, domnul 

Dinu, doamna Iacob. Ok. 12 voturi pentru, 14 abțineri. Proiectul a fost respins. 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 14 ABȚINERI 

ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de 

consilieri locali în funcție 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: N-avem astăzi Diversele pe ordinea de zi, dar 

voiam să mai ridic o problemă. Știu că și domnul Podaru propusese să mai înființăm o comisie ad 

hoc și am primit acum o sesizare. Trebuie s-o spun, să se consemneze și în procesul-verbal și poate 

luăm în considerare chiar să constituim și aici o comisie. Înțeleg că sunt ceva și plângeri penale pe 

serviciul de urbanism și în legătură cu doamna arhitect - șef care nu semnează autorizațiile sau 

recepțiile la timp, dar în schimb trimite Poliția Locală din subordine, disciplina în construcții, mai 

exact, ca să îi amendeze pe acești constructori investitori. Așadar, poate facem și aici o comisie să 

să vedem și noi. Da, vă dau imediat cuvântul. Ce se întâmplă, că multă lume se plânge că 

autorizațiile de construire, certificatele de urbanism nu sunt semnate la timp, nu sunt primite la 

timp, se găsesc fel de fel de motive ca să nu se semneze. Deci, trebuie să facem ceva și aici, să 

facem o verificare. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Nu există… numai o secundă. Că e 

foarte important ceea ce spuneți dumneavoastră că se trimite Poliția Locală. Atribuțiile Poliției 

Locale, disciplina în construcții, este de a verifica legalitatea respectării autorizațiilor emise de 

către Primăria Sectorului 1.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Așa e. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Cum să nu trimitem Poliția Locală 

acolo unde sunt în primul rând reclamații?! Despre ce vorbim? Adică ce doriți să facem? Spuneți-

mi… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Eu am primit o sesizare, am spus-o, ca să se 

consemneze. Am primit această sesizare și vrem să facem o comisie de anchetă.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Vreți să nu respectăm …să nu 

urmărim…? Am înțeles. Vreți să nu urmărim respectarea autorizațiilor de construire? Adică vreți 

doar să emitem autorizații doar așa de dragul de a fi emise?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Nu, nu, nu, domnule Păiuși…haideți… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : E foarte important asta.  
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Nu vă faceți că nu ați înțeles. E clar că e un 

abuz. E clar că e un abuz aici al arhitectului – șef.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Eu înțeleg foarte bine. Cum să fie 

un abuz ? Este obligația arhitectului – șef, acolo unde are indicii că autorizația respectivă nu este 

respectată, să trimită Poliția Locală. Este o obligație asta. Și o facem și o vom face de câte ori va 

fi nevoie.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Foarte bine, faceți-o, dar dați-le autorizațiile și 

după aia verificați-i.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Cum să nu le dăm autorizații? Păi 

normal că dăm autorizații. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Asta a  sesizat cetățeanul respectiv, că nu 

primește nici autorizația. În schimb, trimite disciplina în construcții să-l amendeze. Asta a sesizat. 

Da? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Deci persoana respectivă… atenție, 

stați un pic, că e important! Dacă persoana respectivă execută lucrări fără autorizații, evident că 

nu ai ce să mai dai autorizație acolo, pentru că deja a executat niște lucrări și atunci e nevoie de o 

expertiză, e o întreagă procedură. Dacă persoana respectivă nu respectă prevederile autorizației, la 

fel, este obligația arhitectului - șef de a trimite Poliția Locală, că este singura autoritate care poată 

să facă asta. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Trimit Poliția Locală la 2 luni după ce s-a depus 

de schimbare de temă. Uitați!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Modificare de temă ? Păi e și asta o 

altă discuție pentru că în momentul în care tu lucrezi. Nu…e bine să știm lucrurile astea. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Acum, dacă tot am sesizat, bineînțeles, haideți 

să…fiți mai transparenți! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Doar o secundă …absolut 

transparent…că pentru asta sunt…în momentul în care… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Fiți mai transparenți și haideți să verificăm că 

știm că erau foarte multe probleme și mulți cetățeni se plângeau de faptul că nu primesc la timp. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Sunt probleme, nu vi le ascund. Sunt 

probleme pentru că execută lucrări fără autorizație, după care vin, se trezesc la nu știu cât timp 

“păi știți că mie îmi trebuie autorizație” Păi cum îți trebuie autorizație după ce dumneata deja ai 

efectuat lucrările pe care vrei să le incluzi în modificarea de temă? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Bine…Acum nu cred că toți cetățenii asta 

fac…încep întâi lucrările…eu cred că sunt și oameni de bună-credință care depun la timp. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Deci eu vă spun aici…sunt în fața 

dumneavoastră, vă răspund oricând la orice întrebare. Aveți cuvântul meu de onoare, că eu vă 

răspund aici în față, la orice întrebare care este legată de atribuțiile pe care mi le-a dat Primarul pe 

urbanism și vă dau exemple clare și concrete. Sunt beneficiari de autorizații care lucrează, evident, 

parte dintre ei sunt absolut ok, nu discutăm lucrul ăsta, dar avem cazuri în care au executat lucrările, 
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după care se trezesc “vrem modificare de temă”…Nu se poate așa ceva. Da? Trebuie să respecți 

autorizația de construire. Este obligația arhitectului - șef să trimită Poliția Locală. Este singura 

autoritate pe care o avem și care trebuie să-și desfășoare activitatea conform legii. Și așa o va face.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Așa este, așa este. Sunt pentru respectarea 

legii, pentru respectarea autorizațiilor, dar nu pentru abuzuri. Mulțumesc! Mulțumesc! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 : Deci de acord cu dumneavoastră. 

100% de acord cu dumneavoastră. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Ok. Haideți să încheiem. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 :  Avem exemple de dat, mi le aduceți 

aici în fața Consiliului, eu răspund!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Bineînțeles! Da, ok.  

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

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Vă mulțumesc! Declar ședința închisă. 
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