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PROCES-VERBAL 

privind lucrările şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată de îndată pentru 

data de 28 decembrie 2022, ora 1200 

Nr. 41 din data de 06.01.2023 

 

 

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

1, prin Dispoziţia nr. 5828/27.12.2022, 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 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2022  (K2-308/27.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:         -  Comisia de studii, procnoze economico-sociale,buget, impozite și taxe locale  (C1) 

- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu (C4) 

 

2. 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) 

 

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

pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării, pentru și în numele 

Municipiului București, a imobilului situat în Calea Griviței nr. 115-117, Sector 1, București în 

vederea realizării unui centru educațional multifuncțional (K2-253/04.11.2022) 

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); 
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- 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, 23 de consilieri locali, din 27 de consilieri locali în funcție,  

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 27.12.2022, 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.5828/27.12.2022, 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.  

 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Bună ziua, având în vedere faptul că 

este ora 12:30 și, conform prezenței afișate în sistemul de vot, în sistemul online al acestei ședințe, sunt 

deja 20 de participanți, atât fizic cât și din online, o să încep si o să deschid această ședință spunându-

vă bine ați venit la ședința extraordinară convocată  de îndată, convocată de Primarul Sectorului 1 al 

municipiului București, prin dispoziția nr. 5828 din 28/12/2022 cu respectarea procedurilor legale și 

comunicare a către consilierii locali a materialelor de ședință prin intermediul serviciilor de poștă 

electronică și prin publicare pe site-ul instituției, în conformitate cu prevederile articolului 243 aliniatul 

(1) litera j) din ordonanța de urgență 57 / 2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare am se efectuez acum apelul nominal al consilierilor locali, în ordinea alfabetică, 

după cum urmează:  Domnul Bârgău Marian-Aurelian?  

Domnul Marian-Aurelian Bârgău : Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Domnul Caraian Alberto Iosif?  

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Prezent! Dacă mă auziti?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Prezent, da! Doamna Cășvean 

Cătălina?  

Doamna Cătălina Cășvean (online): Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Domnul Chirvasă Viorel-Daniel ? 

Domnul Ciungu Daniel Constantin?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Prezent.  
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Domnul Drăgușin Laurențiu?  

Domnul Laurențiu Drăgușin : Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Domnul Gheorghe Dinu Nicolae, 

Domnul Gheorghe Dinu Nicolae? Doamna Grigorescu Alina - Cristina? T rebuie să răspundă, să se audă 

în cadrul ședinței! Doamna Halaț Iulia Luminița?  

Doamna Iulia-Luminița Halaț (online): Prezent,  sper că s-a auzit. Mulțumesc.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Și eu sunt prezent, Dinu Gheorghe!  

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

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Prezentă! Și aș vrea să-i informez pe toți colegii mei că din 

online se transmite cu camera. Cine e conectat  se și vede. Mulțumesc.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Da, doar că, conform procedurii 

prevăzute din Codul administrativ, la apel se răspunde prezent și din online, chiar dacă vă vedem pe 

cameră. Mulțumesc! Doamna Iacob Oana?  

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Da, corect! Da vroiam doar să-i anunț pe colegii mei că se 

văd.  

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

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Asta vroiam să zic!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Doamna Iacob?  

Doamna Oana Iacob (online): Prezent! S-a auzit!?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Da,  da, s-a auzit acum, mulțumesc. 

Domnul Iordan Florea?  

Domnul Florea Iordan: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Domnul Jurubiță Geanin Georgian, 

Domnul Jurubiță?  

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță (online): Prezent! S-a auzit?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Da, mulțumim. Doamna Miloș- Olteanu 

Iuliana- Dorina?  

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu (online): Prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Mulțumim. Domnul Nicolaescu 

Andrei- Cristian?  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu : Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Domnul Oianu Adrian- Viorel, Domnul 

Oianu? Domnul Ozata Alev- Burhan, domnul Păiuși Oliver- Leon.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Domnul Podaru Dan- Niculae, Doamna 

Popa Daniela, Doamna Porumb Ramona.  

Doamna Ramona Porumb: Prezentă  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Doamna Regalia Ruxandra- Eugenia, 

Doamna Sorete-Arbore Otilia, doamna Sorete ?  

Doamna Sorete-Arbore Otilia: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 :  Domnul Șerban Remus- Cătălin.  

Domnul  Remus-Cătălin Șerban: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Domnul Tudose Cristian Adrian, 

Domnul Țîră Daniel.  

Doamna Daniel Țîră: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Domnul Vicol Ned.  

Domnul Ned Vicol (online): Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Reiau apelul doamnelor și domnilor 

consilieri care nu au răspuns la primul apel. Domnul Chirvasă.  

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă : Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Doamna Grigorescu  

Doamna Alina-Cristina Grigorescu (online): Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Domnul Oianu, Domnul Podaru, 

doamna Popa Daniela, doamna Regalia Ruxandra, domnul Tudose. De altfel, pe doamnele și domnii 

consilieri apelați mai înainte nici nu îi văd conectați online. Așadar, având în vedere prezența unui număr 

de 22 de consilieri din numărul total de 27 de consilieri locali in funcție, constat îndeplinite prevederile 

articolui 137 din ordonanța de urgență 57 / 2019 privind Codul administrativ cu privire la..  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Regalia Ruxandra, sunt. Nu vă supărați.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 :  Da, mulțumim doamna Regalia.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Vedeți că am probleme cu netu', mă scoate. Dacă dispar 

să știți că asta se întâmplă.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Ok, nu dispăreți. Așadar sunt 23 de 

consilieri locali în funcție prezenți, fiind îndeplinit cvorumul necesar pentru desfășurarea legală a acestei 

ședințe extraordinare. Cu privire la procesul-verbal al ședinței de ieri, 27 decembrie , acesta este, datorită 

timpului scurt de redactare, încă în fază de elaborare și vă va fi propus spre aprobare și descărcare în 

ședința următoare. Având în vedere că la apelul nominal, președintele de ședință, doamna Daniela Popa, 
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nu a răspuns, nu este prezentă , pentru continuarea lucrărilor este necesară desemnarea unui președinte 

al acestei ședințe. Dacă aveți propuneri pe care să le formulați?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1  : Doamna secretar, doar o intervenție pe 

procedură înainte de propunerile respective. Avem pe ordinea de zi primul proiect rectificare a bugetului 

general centralizat. Domnul Dinu Gheorghe, președintele comisiei de buget, a convocat ședința. O avem 

deja pe mail convocată și acum aștept votul pe avizul respectiv. Asta vroiam să vă informez că în 

momentul de față avem ... Așteptăm pentru comisia juridică să vedem ce se întâmplă dacă este convocată 

și să avem avizul pentru supunerea proiectului în dezbatere.  

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Mă scuzați, dar s-au dat ieri avize deja. Vorbim despre un alt 

proiect?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Doamna Haliț,  ieri s-a avizat proiectul 

de buget, un alt proiect de buget. Acesta este un proiect nou depus și înregistrat ieri la secretariat și care 

v-a fost transmis pe mail. Este vorba de proiectul cu numărul K2- 308 din 27.12. 2022.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Noi nu am primit.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Eu o să vă rog... eu sunt convinsă că 

ați primit. O să vă rog să vă uitați pe mail și în link-ul de ședință. Am convingerea că de la secretariat v-

a fost transmis acest proiect nou. Este și în în convocator. În proiectul ordinii de zi, punctul 1 proiectul 

K2-308 din 27.12.2022, este un altul decât cel din 23.12.2022.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): A fost trimis către comisie ieri la ora 17:58.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Așa este. Când s-a făcut convocarea 

ședinței. Da, este corect ce spuneți, dar este un altul decât cel care a fost supus dezbaterii ieri.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Deci către consiliu, în mare, proiectul 1 apare ultima 

încărcare ieri la ora 8:13 dimineața. Deci probabil că acest proiect nou a fost trimis doar comisiei, nu și 

întregului Consiliu. Se poate verifica, astea-s datele de pe drive. Acum ca să stau să fac comparația între 

cele 2 proiecte, nefiind informat din timp că există un nou proiect, e un pic dificil. Pentru asta cred că ar 

fi bine să fie prezent și domnul director Petre.   

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Domn ule consilier, trebuie să vă spun 

că am în materiale, în materialul pe care îl atașăm de regulă proiectelor de hotărâre, avem și link-urile 

și mail-urile, dovada comunicării acestor documente prin mail și este transmis 27 decembrie ora 5: 58 

PM. Deci noi avem  dovadă.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): La 6:21 PM  pe serverul de primărie vorbesc.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : De pe secretariat,  da, da este corect. 

Iar întregul convocator și întregul link și link-ul cu materialul acestei ședințe a fost transmis de la 

secretariat. 27 decembrie ora 6: 22 PM.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Deci eu am 6:21 PM cu convocatorul în care este link ul 

către materiale de ședință. Intru pe link, intru în primul proiect K2-308 din 27.12.2022 și îmi scrie aici 

modificat ultima oară ieri 27.12 la 8:13 AM. De aceea, nevăzând o modificare aici e mai puțin important, 

într-adevăr, ne ducem înainte și înapoi. Nu știu dacă asta vă spun, nu sunt sigur dacă datele transmise 
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sunt cu noul proiect și de asta aș dori să vină domnul director Marius Petre, să trecem prin proiect, să ne 

explice modificările făcute, pentru că e un proiect dificil.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1  : Da, o să invit acum imediat pe domnul 

director economic. 2 minute, vă rog.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Așadar, oricum orice, orice fel de 

discuții cu privire la ordinea de zi și proiectele înscrise pe ordinea de zi trebuiesc făcute în condițiile 

acoperirii procedurii, deci respectiv desemnării unui președinte al acestei ședințe. Și revin la solicitarea 

de a formula propuneri pentru un președinte de ședință.  

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă : Grupul PSD îl propune pe Domnul Dan Țîră  .  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt 

alte propuneri și din online? Având în vedere că necesită circa un minut pentru introducerea acestui 

punct în votul electronic în sistem, o  să mai așteptăm un minut dacă mai sunt alte propuneri, să le 

formulați, să înregistrăm, să le supunem votului. Mulțumesc. Așadar, colegii mei au introdus în sistem 

propunerea pentru ca domnul consilier Dan Țără să fie președintele acestei ședințe. S-a dat drumul 

votului, o să vă rog să exprimați votul dumneavoastră, Domnul Florea, doamna Iacob Oana, domnul 

Gheorghe Dinu, pentru că în acest moment în sistem figurează 4 consilieri absenți, respectiv Domnu 

Oianu, domnul Tudose, doamna Popa și domnul Dan Podaru. O să opresc votul. Așadar, cu 22 de voturi 

" Pentru", domnul Dan Țîră este președintele acestei ședințe. O să-l invit la microfon și o să-i predau 

lucrările. Vă mulțumesc.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI- 

22 de consilieri locali prezenți în sala de ședință în momentul votului din 27 de consilieri locali 

 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Aș vrea să vă comunic rezultatul avizului pentru comisia 

juridică care a fost convocată în online. Așadar, pentru proiectul K2- 308 înregistrat pe ordinea de zi 

avem 4 prezențe, 2 voturi " Pentru", 2 " Abținere." Avizul este așadar Nefavorabil. Mulțumesc.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : În acest timp trebuie să vă comunic 

faptul că, urmare a verificării modificărilor la legea finanțelor publice locale numărul 273 / 2006, aceasta 

a suportat în cursul acestui an o modificare în ceea ce privește prevederea referitoare la fondul de rezervă 

bugetară, respectiv articolul 36 care permite la acest moment utilizarea fondului de rezervă pentru 

înlăturarea efectelor unor calamități naturale, pentru acordarea unor ajutoare către alte UAT-uri din 

România aflate în situații de extremă dificultate sau către unități administrativ-teritoriale din statele 

vecine aflate în stare de conflict armat sau afectate de fluxusul de persoane care provin din zona 

conflictului armat din Ucraina la solicitarea acestora sau din propria inițiativă. Așadar,  față de aspectele 

pe care le-am menționat în cadrul ședinței de ieri care nu au avut în vedere  aceste modificări ale 

legislației în materia utilizării fondului de rezervă, astăzi vă pot comunica că acest  fond poate fi utilizat, 

este un fond la dispoziția consiliului în baza unui HCL, a unei hotărâri de consiliu și pentru ajutorarea 

..... acordarea acestor ajutoare  Ucrainei.  

Domnul Daniel Țîră-Presedinte de ședință: Nu stiu cum sa dau aici cuvântul!? Domnului Păiuși!  

Personal Tehnic : O să vă apară aici cei care cer! ok păi, dă-i domnului Paiuși cuvântul.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1  : Multumesc, comisia de buget s-a întrunit. 

Avem avizul pentru care s-a votat astfel : Oliver Păiuș " Pentru", Ned Vicol " Pentru", Ramona Porumb 

" Abținere", Doamna Iulia Dorina Miloș Olteanu " Abținere", de la domnul Dinu Gheorghe încă nu 

avem confirmarea, o așteptăm. Deci în momentul ăsta avem avizul pentru rectificarea bugetară.   

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Cine este secretarul sau..Presedintele 

este domnul Gheorghe! Ar trebui secretarul să anunțe, măcar rezultatul votului , dumneavoastră sunteți 

membru și în mod normal cel care a condus ședința de comisie și are baza ca  sa comunice secretarului. 

Si la juridică stie doamna Haliț care este avizul.  

Domnul Daniel Țîră-Presedinte de ședință: Bună ziua, bine ați venit la ședința convocată de indata  

din data de 28.12.2022 ora 12 conform Dispoziției nr. 5828 din 27.12. 2022 Titlul Proiectului de 

hotărâre: aprobare a ordinii de zi . Supunem la vot Ordinea de zi. Domnul Ciungu, Doamna Otilia Sorete 

Arbore, Domnul Gheorhe Dinu, doamna Iuliana Miloș. Mai e cineva, nu mai e online? Deci în acest 

moment opresc votul. Ordinea de zi a fost aprobată. 19 voturi pentru, 2 abțineri și niciun vot împotrivă.  

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU 19 VOTURI PENTRU și 2 ABȚINERI  

 21 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel Țîră-Presedinte de ședință: Trecem la Punctul 1 pe Ordinea de zi: Proiect de 

hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-

teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2022  (K2-308/23.12.2022) 

 Eu as avea o propunere aici , deci solicit introducerea pe ordinea de zi a proiectului cu AGA CET 

Grivita. Cer doamnei primar sau domnului viceprimar, că dânsul e prezent aici, n-am la cine să mă 

adresez. Dacă doamna primar nu este! Deci trecem la Punctul  1 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale 

Sector 1 al municipiului București pe anul 2022 proiect K2-308 /23.12.2022. Aveți amendament? Îi dăm 

cuvântul.......  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1  : Mulțumesc, deci amendamentul este 

legat de proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi. Se modifică articolul 2 aliniatul 1-13 aliniatul 1-2, 

motivația amendamentului reprezintă sursa de finanțare. Se majorează fondul de rezervă, care este 

folosit pentru achiziționarea de generatoare electrice necesare menținerii în funcțiune a instituțiilor vitale 

din Ucraina spitale, adăposturi, centre de asistență școlii, sisteme de alimentare cu apă. Se majorează 

secțiunea de fondul de rezervă sub capitolul 54.0205 cu suma de 2500 mii lei devenind astfel 3000 mii 

lei se diminuează cu 2500 mii lei secțiunea de funcționare a sub capitolul 51020103 autorități executive 

Sector 1. Acesta este amendamentul pe care îl propunem. Doamna secretar a dat toate lămuririle la 

începutul ședinței cu privire la acest fond de rezervă aflat la dispoziția Consiliul Local.  

Domnul Daniel Țîră-Presedinte de ședință: Da, deci supunem la vot amendamentul.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Vot, vă rog. Domnul Bârgău,Domnul Ned Vicol ,Doamna 

Haliț, Doamna Ramona Porumb, domnul Dinu. E in procedura de vot. Domnul Ciungu  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Nu îi dati cuvantul domnului Gheorghe 

?  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Ba da! Dau cuvântul domnului consilier Dinu Gheorghe.  
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, bună ziua, aș fi vrut înainte să intrăm pe votul de 

referitor la rectificarea bugetară, să avem o discuție pe care am cerut-o și mai devreme cu domnul 

director economic, cu domnul Marius Petre. Haideți, vă rog să suspendăm votul până la discuția cu 

domnul director economic. Mulțumesc.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Pe acest amendament?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Nu, pe vot. Pe rectificare!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Pe rectificare întrebați pe... ..... Deci 

după ce se votează,  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: După ce se votează amendamentul sau înainte?  

Necunoscuti: Nu are importanta  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Domnul Dinu?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Eu propun inainte de amendamente. Să știm exact cum 

stăm, să înțelegem putin și noi cum stăm.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Ok, atunci supun la vot. Ok, opresc votul atunci și su pun 

la vot. Opresc votul și supun la vot suspendarea procedurii  de vot pentru amendament.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Eu sunt pentru.  

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu (online): Vă mulțumesc.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Bună ziua, vă ascult Domnul Gheorghe.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): M-auziți?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Da, vă auzim. V-aud.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Doar o secundă să deschid și eu ce vedeți.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): L-am auzit pe colegul nostru, domnul Drăgușin, despre 

starea domnului Gheorghe. Dânsul nu v-a spus ca dânsul era ieri cu febră 39, are gripă și stă acasă. Într-

adevăr, da a intrat în ședință și-și face datoria. La fel este și astăzi, e aici, își face datoria.  

Domnul Ned Vicol (online): Dacă tot e pauza asta, pot să anunț rezultatul votului din comisia de buget 

pentru acest proiect.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Da, sigur.  

Domnul Ned Vicol (online): Deci avem vot  nefavorabil cu 3 abtineri și 2 voturi pentru.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): A, deci eu nu  pot vorbi decât dacă sunt din aplicație. Dar 

altfel n u pot să citesc din excel, scuzați-mă o secundă să văd dacă pot să deschid altfel .  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Vă așteptăm, Domnu' Dinu.  
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Avem cheltuielile sectiunii de funcționare pe anul 20 22 , 

sunt în valoare de 1 miliard 558000 și văd la influențe. Văd că doriți acum la cele rectificare să adăugăm 

un 1503000 lei pentru bunuri și servicii. Despre ce este vorba? Pentru că ieri noi am cerut doar 3 puncte 

să fie adăugate. Nu și acestea.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Da, înțeleg. Influențele în totalitate sunt în valoare 231 

milioane 659mii 350, 231000000.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Văd aici 229000000.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: La secțiunea de funcționare, respectiv 2000565, la 

secțiunea de dezvoltare. Da, da, ok.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Și spuneți-mi și mie la bunuri și servicii 500 aceste 1000500 

de lei în plus pe care le-ați adăugat.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: 1000320 la capitolul 70.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Eu, mă, eu mă uit la la pagini în proiectul de hotarare . Mă 

uit la pagina 14 , pe ce documente să ne uităm? Ca să vorbim de același lucru.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Pe documentul anexă la raportul de specialitate, tabelul 

cu influențele, unde sunt 3 coloane aici. Din asta rezultă cel mai bine.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Dacă puteți s pune și pagina la care le găsim.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Eu nu am. Nu am decât influențele în .... e anexa cu tabelul 

cu cifrele, cu care crește fiecare capitol în parte. Astea unde le-am găsit în cadrul documentației trimise.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Bun, bun, deci deci numai așa sub capitolul da, Autorități 

publice și acțiuni externe? Da? Sunt 2000175 pe dezvoltare și 667 pe... ? Mă auziți, mă auziți sau ați 

găsit anexa? Cred că da. Ok. Deci, bugetul local este sumă de un 1 miliard  9 99 de mii și este repartizat 

pe secțiunea astfel : aici mă uit da, 51 0 2 Autorități Publice și Acțiuni Externe. Pe secția de funcționare 

avem 667 de milioane, pe secția de dezvoltare avem 2000175. Despre ce este vorba aici?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Uite ca este anexa la raport pe care o 

avem în materialul de la tine.  

Domnul Marius Petre- Director Economic:  Asta am și eu. Da. Păi eu cred, nu cred că ne uităm pe 

aceeași anexă. Haideți să...  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Anexele, așa.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Și astea. Sunt.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Sunt numerotate.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Păi,  am referatul.  
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Domnul Marius Petre- Director Economic: Da, asta.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Și am raportul dumneavoastră de la 

Direcția. Economică.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Pagina 1 1 1 din 4 pagini da, nu astea sunt  pe lângă. Aici 

vreți să mai repetați o dată? Vă rog.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online):  Da, deci ma uit la proiect, da, și am anexa de aprobare. Și 

după asta urmează, după anexa de aprobare, urmează raportul de specialitate, da.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Și anexa din spate din spatele raportului, da.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Să gasim, imediat, anexa,  perfect, bun, și aici avem la 

rectificar care sunt 2 3  1 de milioane da influențe,  

Domnul Marius Petre- Director Economic: da, corect  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online):  pentru funcționa re, propuneți  229 de milioane și 200056 

5 pentru dezvoltare?  

Domnul Marius Petre- Director Economic:  Da, da,  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): perfect , haideți să vedem cum s-au defalcat acesti  

229000000  

Domnul Marius Petre- Director Economic: da,  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): văd că ati spus bunuri si servicii 1000987. Ce reprezintă?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Un milion 987 reprezintă aceste generatoare din discuția 

de ieri pentru Ucraina, care sunt încadrate ca și obiecte de inventar, pentru care valoare unitară sub 2 

500 de lei și sunt în valoare de 667 mii 820 de lei și.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): 300.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Și diferența am pus-o la piețe, pentru că pentru că în acest 

moment avem foarte multe facturi de utilități la piețe de gaze și de lumi de lumină neachitate, pentru că 

nu au mai fost buget, astea pot să fac acum un amendament. Să nu neapărat. Asta este suma de 1 3 20 

de la capitolul 70 0 2 50 sunt utilitățile piețelor neplătite în acest moment.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Am înțeles, dar avem si noi un referat  care să confirme 

aceste sume?   

Domnul Marius Petre- Director Economic: În documentația anexată raportului ar trebui să scrie lucrul 

ăsta. O să identific și o să vă transmit fraza. Deci, atunci.  
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Atunci nu mai este nevoie să se folosească fondul de 

urgență pentru aceste generatoare. Sunt suficienți banii care i-a pus aici la bunuri, servicii, nu.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Ca să utilizăm fondul. Dacă consiliul va aproba utilizarea 

fondului de urgență, acesta va trebui să fie transferat în cadrul bugetului local c a să se poată face aceste 

achiziții, să le spun plăți d in fondul de rezervă. Nu putem plăti direct din fondul de rezervă. Ulterior 

aprobării de către consiliu a acestei utilizări, acești bani vor trebui să fie distribuiți exact cum am făcut 

eu în cadrul rectificării.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Și unde? Unde?   

Domnul Marius Petre- Director Economic: Pe obiecte de inventar suma de 667 virgulă 82 și pe 

mijloace fixe diferența de 2000175 care am trecut-o pe cheltuieli de capital. Tot în cadrul acestei anexe.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Invățământ particular. 2000000 de lei, da?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: 2000175 plus 6 67, 82 ar fi în totalitate suma pentru acele 

generatoare.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Nu, nu, nu am mers mai departe. La învățământ particular 

2000101 lei.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Ok.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Lapte și con și suport alimentar. Aicea , aicea ați adăugat 

225000000 de lei?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Unde?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Lapte, corn și suport alimentar.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: 35000 și 2000000 101 sunt sumele din decizie. Sunt cu 

alocare directă. Nu putem să-i alocăm noi în-ntr-o parte sau alta, ci doar unde cu destinația clară. Din 

decizie 35000 si  2 milioane.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Mie-mi apar 5000000.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Unde?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online):  la 7  

Domnul Marius Petre- Director Economic: nu. Dacă vă uitați mai jos, la mijlocul paginii, unde sunt 

224 milioane 665, 83 suma asta este pentru programul cu anti-criza și încadrată doar pe titlu 57 la 

asistenta. Așa e denumirea titlului 57.  Păi în în cadrul titlului 57 se încadrează această cheltuială. Titlu 

57 așa se numește : asistență socială suport alimentar, un titlul generic care include mai multe tipuri de 

cheltuieli. Dar suma de aici, de 224 milioane de la mijlocul paginii.  
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Și acum am o întrebare: de ce am pus o suma asa de mare 

aici?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Am pus-o așa mare pentru că ... Cum?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Sunt 50000000 de euro. Aveți un referat care să ateste că 

avem nevoie de acei bani?  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Am, având în vedere că am ... trebuie să suplimentăm 

bugetul cu 230 și una milioane și fiind timpul foarte scurt acum, suma de 224 milioane care a fost rămas, 

care a rămas după calcule care le-am vorbit mai devreme, am distribuit-o aici. Bugetară nu, nu are nicio 

treabă.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Deci nu este un referat , se distribuire arbitrar.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Dar nu există niciun fel de algoritm care să ajungi la o 

sumă, având în vedere pragurile de 1000, 2000, 3000 și cetățenii ne depunând niciun dosar, astfel încât 

să ajungi la o... e doar o bugetare a acestui program anticriză.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online):  Corect, am înțeles, am înțeles. Secțiunea de dezvoltare de 

2 175000, aici sunt către cheltuieli de capital. Ce să mai fie cheltuieli de capital?.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Mijloacele fixe, generatoarele care au o valoare unitară 

mai mare de 2 500 de lei pe bucată.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Pentru că vor fi și acele generatoare, și cele mai ieftine. Da.  

Domnul Marius Petre- Director Economic: Astea sunt cele mai scumpe. Am o anexă în spatele 

raportului.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Bun. Acestea sunt toate și mai vin după  aceea mai avem 

ceva de discutat? Mai este?   

Domnul Marius Petre- Director Economic: Astea sunt toate modificările. 3 , 4 modificări sunt în 

totalitate după ședința de  ieri.   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Domnule președinte de ședință, cerem o pauză de 5 minute 

pentru consultări.  mulțumesc.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Da, Domnule Dinu, se accepta!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Domnul Petre, ma auziți? N- am înțeles exact partea asta 

cu generatoarele și cu amendamentul domnului Paiusi.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Stimati colegi, reluam sedinta, deci supunem din nou 

amendamentul citit de domnul viceprimar Păiuși . vot, vă rog, doamna Căsvean, domnul Alev, doamna 

Iuliana Miloș, doamna Ramona Porumb, Domnu Ned Vicol , așa Domnu Daniel Constantin Ciungu, 
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Domnu' Ciungu, Doamna Casvean, Doamna Miloș, vă rog să votați dacă sunteți online. Dau cuvântul 

domnului consilier Daniel Ciungu, da.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Voiam doar să spun că grupul PNL se abține, pentru că 

proiectul nu respectă ceea ce am am cerut ieri de și ne ținem la punctu. În momentul de față suma de 

257 de milioane de lei pentru compensare energetică nu are în momentul de față fundament are. Nu poți 

să pui pe funcționare o sumă care nu are o fundamentare, nu are referat de  specialitate în spate. Nu 

avem niște cheltuieli asumate. În spate nu avem cum să votăm așa ceva. Acei bani, majoritatea trebuie 

să meargă, bineînțeles, către secțiunea de dezvoltare. Noi am propus suma de 5000000 de lei,c olegii de 

la USR au refuzat și insistă a vota în bloc, nu putem să facem acest lucru. Repet, nefiind niciun fel de 

motivare în spatele acestei sume, deci grupul PNL se va ab ține.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Da, am înțeles, domnu' consilier Ciungu.  In momentul 

ăsta opresc votul. Deci avem 12 voturi pentru, 11 abțineri și 0 împotrivă. Deci amendamentul nu a fost 

votat.  

Amendamentul nr. 121 A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU și  11 ABȚINERI 

 23 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Trecem la votul proiectului în integralitate. Vot, va rog: 

domnul Vicol, doamna Halit, doamna Iacob , da deci, în momentul acesta opresc votul. Deci  avem: 

Pentru 11 voturi abțineri, 11 voturi împotrivă și zero abțineri,  deci proiectul nu a trecut.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS  

CU 11 VOTURI PENTRU și 11 ABȚINERI  

 22 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Trecem la proiectul nr.2. 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). Dacă sunt comentarii. Dacă nu, trecem 

la vot.  Vot, vă rog .  Domnul Ciungu, dacă sunteți online, vă rog să votați. Voturi " Pentru" 21,  " 

Abțineri" 1, Împotrivă 0, deci proiectul a trecut.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU și  1 ABȚINERE 

22 de consilieri locali prezenți în sala de ședință în momentul votului din 27 de consilieri locali 

 

 

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Trecem la proiectul nr.3. Proiect de hotărâre privind 

solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a 

Sectorului 1 în vederea achiziționării, pentru și în numele Municipiului București, a imobilului situat în 

Calea Griviței nr. 115-117, Sector 1, București în vederea realizării unui centru educațional 



14 
 

multifuncțional (K2-253/04.11.2022). Aveți comentarii pe acest proiect? Dacă nu, trecem la vot vă rog. 

Doamna Otilia Sorete?   

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Atunci trebuie să așteptăm un pic, să 

facem procedurile, să putem transmite...  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Luăm o pauză. Deci voturi " pentru" 20, " abțineri" 1, 

împotrivă 0, deci proiectul a trecut. Luăm o pauză de 5 minute pentru ordinea suplimentară.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU și  1 ABȚINERE 

21 de consilieri locali prezenți în sala de ședință în momentul votului din 27 de consilieri locali 

 

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Da, deci reluăm ședința. Dau cuvântul domnului Ned 

Vicol.  

Domnul Ned Vicol (online): Inteleg ca mi-ati dat cuvantul cu privire la votul în comisie pentru ordinea 

de zi suplimentara. Avizul este favorabil, cu 4 voturi pentru.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Dau cuvântul domnei secretar,  să ne explice.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Așadar o să vă rog să verificați dacă 

ați primit pe mail de la secretariat 2 proiecte de hotărâri, unul privind utilizarea fondului de rezervă 

bugetară pentru acordarea unor ajutoare unor UAT-uri din zona Cernăuți din Ucraina și al doilea care 

vizează desemnarea reprezentantului Consiliul Local în AGA la CET Grivița. Cu privire la acestea, 

aceste proiecte de hotărâri au rapoartele compartimentelor de specialitate, au fost transmise în avizare 

și, dacă se aprobă, aprobați suplimentarea ordinii de zi cu aceste 2 proiecte, o să rog președinții sau 

secretarii comisiilor de buget și juridică să anunțe dacă le-au avizat și rezultatul votului. Mulțumesc.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Dau cuvântul doamnei  Haliț. Raluca Haliț, spuneți.  

Doamna Raluca Halit: Bună ziua, aș dori să vă comunic avizele comisiei juridice pentru cele 3 proiecte 

de pe ordinea de zi K2-282 4 voturi pentru, vot favorabil,  pentru alegerea președintelui de ședință, 4 

voturi pentru, vot favorabil K2-309 și K2-310, 4 voturi pentru. Așadar este aviz favorabil pentru ambele 

proiecte. Mulțumesc.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Mulțumesc și eu acum dau cuvântul domnului Ned Vicol. 

Deci supun la vot suplimentare a ordinii de zi cu acele 2 proiecte. Puteți să votați: Domnul Dinu? 

Doamna Ramona Porumb?  Da, deci în momentul ăsta oprim votul, Avem voturi " pentru" 21, " abțineri" 

0, împotrivă 0 deci ordinea de zi a fost aprobată. Ordinea de zi suplimentar a fost aprobată. Dau cuvântul 

domnului consilier Daniel Ciungu. Aveți cuvântul, domnule consilier.  

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE 

 21 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu : Mulțumesc, domnule presedinte. Ma auziți ok?  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Da, da mă auzim.  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu : Voiam să întreb pe doamna secretar general și pe domnul Marius 

Petre, pentru că observăm deja pe grupurile de whatsapp ale școlilor private din Sectorul 1, sunt acuzați 

pe nedrept consilierii PNL, pentru că n-am vrea să le votăm rectificarea și banii necesari.  Noi suntem 

pentru votarea acestor bani, dar nu putem să punem la pachet cu această sumă imensă, nejustificată de 

primarul Sectorului 1. Așa că voiam să întreb: se poate sau nu se poate face un proiect specific de 

rectificare bugetară doar pentru banii pentru școlile private și de exemplu  banii pentru generatoarele 

pentru  Ucraina? Întrebarea, vă rog, pentru dumneavoastră, doamna secretar general și pentru domnu 

domnu Marius Petre, pentru că... și a doua întrebare pentru domunul Marius Petre: Acești 200 și ceva 

milioane de lei de la Guvern, dacă ei nu apar în această rectificare bugetară, ei înțeleg că ei intră oricum 

în bugetul sectorul 1, deci de fapt nu era necesar să apară în această rectificare.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Deci , doamna secretar n-a înțeles întrebarea. Dacă puteți 

să mai adresați o dată întrebarea.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu : Daca se poate face proiect de rectificare bugetară doar pentru 

banii pentru școlile private și pentru generatoare. .  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Păi dumneavoastră mă întrebați pentru 

ce se poate face rectificarea? Pentru orice propune ordonatorul de credite, poate să propună și mai mult 

și mai puțin. Ok, deci înțelegem că putea să facă un proiect specific doar pentru aceste 2 puncte. Pentru 

că, potrivit legii, numai ordonatorul de credite are posibilitatea de a formula propuneri și de a propune 

proiecte  de buget și de rectificări bugetare, este atributul exclusiv. Obiectul rectificării îl poate constitui 

orice propunere vine din partea donatorului de credite, în funcție de nevoi și de... sunt niște principii în 

legea finanțelor publice cu privire la priorități și situațiile în care se propune modificarea bugetului în 

cursul exercițiului bugetar.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu : Am înțeles.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Iar nevoile financiare nu le...  secretarul 

nu are atribuții în sfera aceasta și nu gestionează documentații cu caracter economic sau cereri în această 

materie.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu : Am înțeles. Mulțumim deci, din punct de vedere al tehnicii 

legislative se putea face proiect separat doar pentru acele 2 puncte. Domnul Marius Petre mai este în 

sală?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Dumneavoastră mă întrebați ce anume? 

dacă se putea veni cu un proiect de rectificare bugetară dedicat școlilor? Păi legea finanțelor publice 

definește rectificarea bugetară. Nu am văzut nici în cutumă, și nici în în practica vreunui consiliu să intre 

o rectificare bugetară cu menționarea în titlu și ca având ca obiect principal un anumit tip de de cheltuială 

din punct de vedere formal și al...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  Haideți să ne lamurim.  
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Pentru că potrivit legii finanțelor 

publice locale,  articolul 2  aliniatul 2 punctul 47 rectificarea bugetară înseamnă operațiunea prin care 

se modifică în cursul exercițiului bugetar bugetele prevăzute la articolul 1,  cu obligativitatea menținerii 

echilibrului bugetar. Deci, în fapt, trebuie să îmbrace forma unei modificări de buget.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  Haideți să lămurim, Domnul consilier 

Ciungu, ați avut ieri ocazia și ați folosit-o. Ascultați-mă, că vă spun doar 2 cuvinte și noi am făcut. 

Directorul economic a făcut exact ceea ce ați cerut aici dumneavoastră în calitate de consilier și noi în 

canlitate de consiliu și am aprobat și am avizat. Domnul consilier, am avizat ce ați cerut dumneavoastră 

și ați votat împotriva acestui lucru. Este foarte clar lucrul ăsta, ceea ce ați cerut dumneavoastră a fost 

avizat, a fost modificat.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu : Domnule Presedinte, nu l-am întrebat pe domnul Păiuși nimic.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  Păi nu, eu vă spun că poate nu vreți să 

înțelegeți lucrul ăsta și ne asumăm cu toții de aicea lucrurile astea. Domnul Petre, Domnu director nu 

este în sală.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu : V-aș ruga să-l chemați să-i pună aceeași întrebare. Domnul.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  Ce să mai puneți întrebări.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu : Ca un răspuns general către grupul USR. Revin către USR. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  Puteți să puneți 1000000 de întrebări, 

Domnul Ciungu.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu : De 24000000 de lei într-un anumit capitol, pentru că vreți 

dumneavoastă?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:   nu vrem noi nimic. Domnul Ciungu, s-a 

făcut exact cum ați dorit dumneavoastră ieri un fel de document cuvânt cu cuvânt s-a făcut. Chiar nu 

vreți să înțelegem lucrurile astea odată pentru totdeauna? Ce nu vă convine aici?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu : Domnule președinte. O să mențin întrebarea către domnul Petre. 

V-aș ruga să fie public sală dacă întrebăm dacă se putea face un proiect de rectificare și cerem să se facă 

un proiect de recti...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  ce să mai cereți? Domnul Ciungu, 

Doamna secretară v-a spus foarte clar, ieri ați fost de acord să modificați proiectul. Am fost și noi de 

acord să modificăm proiectul.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Putem să il chemam pe  domnu director să ne explice 

dânsul ?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  ce să ne explice?  
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Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: să vină să ne explice, că să fim lămuriți.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  S-a terminat.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu : Deci, nu avem buget.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  Nu avem rectificare bugetară.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu : Mai am o întrebare pentru domnul Petre, aceeași întrebare: acele 

200 și ceva milioane de lei care vin de la Guvern era neapărat obligatoriu să fie în această rectificare 

bugetară sau aceia erau oricum intrați în bugetul sectorului 1? Eu din ce înțeleg, întrebând diverși experți 

în buget, acești bani intrau oricum și nu era neapărat necesar să fie puși astăzi pe un capitol bugetar sau 

altul. Acestea sunt întrebările către directorul economic și repet, grupul PNL, precum și grupul PSD, 

ambele s-au abținut la votul de mai devreme și ambele să treaca banii pentru școlile private dacă faceți 

lucrurile cum trebuie, legal, dragi colegi de la USR.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  Păi se pare că dumneavoastră vă 

modificați cerințele de la o zi la alta. Ieri ați dorit ceva și vi s-a aprobat ceea ce ați cerut și am avizat 

ceea ce ați cerut. V-ați abținut în ședință. Mai mult de atât, ce credeți că putem să facem acuma? 

Dumneavoastră doriți să vină, să venim cu o altă propunere de buget la ora 3 când v-ați dat seama ce 

greșeală ați făcut? Domnul consilier Ciungu, n e asumăm fiecare faptele aici, în Consiliul Local.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Am înțeles că dorește să intre cu noi în direct doamna 

Regalia. Aveți cuvântul, Doamna Regalia.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online):  Bună ziua. Eu ieri în mod expres am cerut să se facă 

rectificare bugetară pentru școli separat. Vă rog frumos, revedeți procesul verbal de ieri.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  Și asta am  făcut și v-ați abținut astăzi.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online):  Nu, am spus special pentru școli, separat de altele, 

tocmai pentru că știu acest cost pentru elevi de unde vine și v-am și spus ieri de costul PNL. Vă rog 

frumos să vă uitați în procesul verbal. Vreau să vă spun că nici la această oră eu nu am primit și vă arăt 

pe mail nu am primit proiectul, K 308 de care dumneavoastră vorbiți. Nu am primit nici cele 2 proiecte 

care sunt pe ordinea de zi suplimentare.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Astăzi. La ce oră,  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online):  Doamna Ionescu? Eu vă fac poză.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Nu este vina noastră de la secretariat. 

Eu vă spun că aceste proiecte au fost comunicate.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online):   308 nu a ajuns la mine.  Colegii pot să vă confirme 

aseară că am scris că n-am primit convocarea. Am  primit-o foarte târziu și n-am primit proiect. Să se 

uite pe mail că am scris aseară, da. Și v-am rugat frumos, rectificarea pentru școli de acum și pentru 
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spitale, repet, și pentru spitale să se facă separat de alte nebunii. Așa am spus ieri. Susțin și astăzi ce am 

spus ieri dacă nu mă credeți, ascultați filmul de ieri ce s-a înregistrat. Mulțumesc.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Domnul Ciungu, aveți cuvântul.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu : Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să reiterez încă o dată 

ceea ce spune din ură un anumit consilier despre declarațiile altuia. Le putem încadra doar la calomnii, 

atâta timp cât nu sunt legale cu ceea ce spune celălalt om. Deci, reiterez. Grupul PNL a cerut un lucru 

ieri, acel lucru nu a fost făcut în acest buget. Puteți să vă uitați din nou procesul verbal al acestei ședințe 

și să vedeți discuția dintre directorul economic Marius Petre și  președintele comisiei de buget, Domnu 

consilier Dinu Gheorghe, în care domnul consilier a spus foarte clar vreo 3 ori să vină, putem să vine că 

4 sau chiar 5 dacă nu mă înșel, au fost puse de către director economic. Deci primarul i-a spus să pună 

altceva. Revenind, nu putem să punem și să bugetăm 224000000 de lei, am văzut că era capitolul corn 

și lapte. Da. Pentru aceste decontări, atâta timp cât dumneavoastră, administrația USR, nu ați spus încă 

în funcțiune proiectul, deci regulamentul, proiectul și regulamentul, votate de noi săptămânile trecute 

încă nu sunt în funcțiune. Deci nu aveți oameni și nu văd nici în continuare pe site-ul primăriei nimic 

unde lumea să poata să vină, sa se înscrie? Da. Deci dumneavoastră vreți să puneți 224 de milioane de 

lei pe funcționare când nu aveți o motivare legală a acelor bani. Nu putem să acceptăm așa ceva. 

Dumneavoastră șantajați în acest moment școlile private, punând suma lor, puteati sa o puneți de mult 

timp înainte. Aflăm de la școli. Nu de la noi. Am găsit mail în SPAM da, am găsit mail în SPAM de pe 

21 primit de la domnul Comsa și m-am uitat după, pentru că dânsul spunea ieri că ne-a contactat, nu ne 

contactase. M-am uitat ieri după ce a spus acest lucru. Am găsit în spam, pe serverul Primăriei, mail de 

pe 21.Noi de abia pe 23 am aflat că există astfel de sume pentru cei din școlile private. Deci dânșii știau 

dinainte, Primăria știa dinainte. Noi, consilierii, am aflat, bineînțeles, foarte târziu. Vreau ca această 

rectificare bugetară să fie făcută specific pentru școli, cum a cerut și doamna Regalia Ruxandra in calitate 

de  inspector școlar adjunct al municipiului București. Nu se știe foarte bine ce spune. Vrem aceste 

lucruri, vrem să le votăm. Este normal ca școlile să-și primească bani. Nu este normal să fim acuzați de 

ceva ce nu am spus și ce nu am făcut și nu este normal ca primarul în continuare să susțină aceste lucruri 

prin vocea viceprimarului, pentru că primarul este inexistent. Încă o dată este un mm pe  facebook să 

susțină aceste lucruri ca și cum, nu știu, noi nu suntem aici, nu putem să votăm. Repet, 224 milioane de 

lei pe funcționare. Când nu există acte în  spate pentru acei bani, ei trebuie să intre. Bineînțeles, de la 

guvern intră în buget, intra pe dezvoltare, n-au cum să intre pe funcționare , intră doar lucruri pentru 

care ai ai un buget stabilit? Da, semnat de cineva care spui foarte clar ce bani dai, pentru ce, pentru ce 

ai abonament? Ai facturi ai clare? Da, nu ai așa ceva? Nu intră pe dezvoltare, normal și când va fi nevoie 

de ei pe funcționare, fiind multi . Mulțumesc.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Mulțumim și noi.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1:  Deci domnul Ciungu, suma de 230000000 

se află pe referatul proiectului pe din regulament pe care dumneavoastră l-ați votat. Deci în regulamentul 

votat de către dumneavoastră cu toate amendamentele respective este această sumă înscrisa acolo. De 

acolo există sumele, nu le-am inventat noi, sunt aprobate în consiliu, în ședință de consiliu. Sunt 

amendamentele făcute de către dumneavoastră, mai mult de atât ce putem face?  
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Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Deci să înțeleg că proiectul cu AGA  nu putem să-l votăm 

astăzi datorită lipsei unor consilieri și din comisia de numărare și nu avem majoritatea prezentă fizică în 

sala de consiliu minim paisprezece? Da. Deci rămâne pentru următoarea ședință de la începutul lunii 

ianuarie să o a mânăm? Da, atunci o să trecem la proiectul 2 pe ordinea de zi suplimentară.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Doamna Regalia, o să vă rog să 

verificați acum mailurile. Au fost retransmise cele 2 proiecte de hotărâri cu care a fost suplimentata 

ordinea de zi. Vorbim de proiectul K2-310 din 28.12.2022 privind aprobarea utilizării în proporție de 

90 % a fondului de rezervă bugetară pentru finanțarea cheltuielilor comunităților din zona Cernăuți 

Ucraina și proiectul K2- 282 din 24.11.2022 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sectorul 

1 în adunarea generală a asociațiilor Societății CET Grivița SA. O să vă rog să îmi confirmați, doamna 

Regalia, dacă ați primit.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Deci dau cuvântul domnului consilier Ciungu. Aveți 

cuvântul, domnul consilier.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu : Mulțumesc, domnule președinte! Nu știu, mi se pare așa, că e un 

dialog al surzilor. Cumva grupul PNL a votat și a propus niște amendamente în care se spunea clar 

perioada de decontare, ce se decontează. Grupul PNL nu a votat niște rapoarte de aprobare ale 

primarului. Grupul PNL a depus amendamente și a schimbat propriu-zis acele lucruri care țineau de site-

ul doamnei. Apropo, site-ul încă funcționează ilegal și încă o dată cerem prefectului să se uite la ceea ce 

se întâmplă la Sectorul 1, pentru că este dezastruos din punct de vedere  al legalității. Noi am votat alte 

amendamente, noi am votat propriu-zis un proiect modificat.N oi nu votăm un raport de aprobare sau 

un referat de aprobare sau referat de specialitate, acela sunt făcute un alt scop. Noi votăm hotărârea de 

Consiliu Local, ce scrie în textul hotărârii de consiliu local ori textul hotărârii de consiliu local, acum 

vorbește despre decontări de bani, da. Drept urmare, n-aveți cum să știți dinainte, decât dacă va folosiți 

cumva  datele ilegale strânse pe acel site ilegal. Ceea ce e o altă problemă, dragi colegi de la USR, 

revenind la proiect și la buget, partea de funcționare încă o dată, nu avem nevoie de... nu știu, vorbe. 

Avem nevoie să ne arătați foarte clar unde folosiți acei bani. Nu aveți niciun fel, dar niciun fel de act 

care să demonstreze că acei bani se vor folosi acolo. Singurul lucru este, bineînțeles, acea declarație a 

unei personaj, al unui personaj care face membrul pe facebook, cum că ar vrea să dea 200000000 de lei 

nu știu de unde îi dăm. Da, mai întâi haideți să facem frumos regulamentul, să-l aplicați. Puneți-l pe site-

ul primăriei, hai să vină lumea să se ceară ceea ce are nevoie, să vină să-și deconteze. Faceți lucrurile 

funcționale. Momentan suntem cu toții așa, într-un mediu virtual. Poate suntem într-un sandbox de 

programare și aruncați, așa, cu declarații aiurea . Vorbim de legi, vorbim de hotărâri de consiliu local 

aprobate și adoptate, pe care primarul Armand refuză să le pună în  aplicare și pe partea cealaltă vorbim 

în continuare de un site ilegal pe care în continuare îl țineți în picioare. Da, de ce? De ce ați dat banii 

cetățenilor către firma de casă a USR ca să facă acest site în care strângeți date ilegale cetățenilor. De 

ce faceți asta? Dragi colegi de la USR .  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Da , și noi mulțumim. Acum dau cuvântul doamnei 

consilier Regalia. Aveți cuvântul, Doamna consilier.  
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Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online):  Am vreau să vă spun ceva. Am primit proiectele astăzi 

la 15.06, deci eu n-am primit proiectul. În legătură cu rectificarea bugetară și în legătură cu banii școlilor 

particulare nu e o gluma, de-aia v-am spus ieri  sa faceti proiect strict pentru școlile particulare.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Nu, poate. Cine știe, n-a primit.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online):  E in conformitate cu legea. Deci nu e o rectificare 

bugetară ordinară, adică obișnuită. Costul per elev trebuia dat. De aia v-am întrebat de ce până la ora 

asta nu s-au dat banii nici de burse, nici banii. Costul per elev  sunt bani pentru cheltuielile de bază ale 

unității de învățământ. Nu-i o glumă. Cred că ar trebui să se gândească și domnul director economic, și 

doamna primar și noi  consilierii. Încă o dată, eu vă fac dovada că eu n-am primit proiectul, că dacă am 

primeam proiectul săream cât colo.  

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Si noi mulțumim. Da, aici e o problemă cu bursele 

elevilor, să știți. Deci trecem la proiectul 1 pe ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea utilizării în proporție de 90% a fondului de rezervă bugetară din bugetul general centralizat al 

subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2022 pentru 

finanțarea cheltuielilor comunităților din zona Cernăuți-Ucraina (K2-310/28.12.2022). Supun la vot a 

cest proiect. Vă rog să votați. Doamna Regalia, va rod sa votati. Da deci votul: " pentru" 22, " abțineri" 

0, împotrivă 0, deci proiectul a trecut.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI- 

22 de consilieri locali prezenți în sala de ședință în momentul votului din 27 de consilieri locali 

 

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Cu privire la al doilea proiect, Punctul 2 pe Ordinea de 

zi suplimentară: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 

în Adunarea Generală a Asociațiilor Societății CET GRIVIȚA SA (K2-282/24.11.2022), dau cuvântul 

doamnei secretar. Aveți cuvântul, doamna secretar.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1 : Cu privire la al doilea proiect de 

hotărâre, respectiv cel cu desemnarea reprezentantului Consiliul Local în AGA la CET Grivița. Având 

în vedere că este o hotărâre cu caracter individual, că se formulează o propunere individuală pentru acest 

reprezentant, în conformitate cu prevederea articolului 139 aliniatul 6 acest vot trebuie exprimat secret. 

Pentru exprimarea votului secret se folosesc buletine de vot în condițiile în care în sală sunt minimum 

14 consilieri locali, p entru a asigura cvorumul pentru exprimarea acestui vot secret. Nu sunt nici 3 din 

5  din membrii comisiei de validare. Acest proiect de hotărâre în acest moment nu poate fi supus 

dezbaterii, întrucât nu se poate exprima votul, însă aceste materiale acest proiect de hotărâri tot toți 

consilierii locali îl au pe mail. El este un proiect de hotărâre complet care poate fi supus dezbaterii 

oricând, având și rapoartele compartimentelor de specialitate și avizele comisiilor de specialitate ale 

consiliului, motiv pentru care el poate fi inclus pe ordinea de zi a unei ședințe inițiate fie de doamna 

primar, fie de o treime din numărul consilierilor. Poate fi, dacă se justifică urgența și se motivează 

urgența, introdus și dezbătut și într-o ședință extraordinară, motiv pentru care secretariatul stă la 

dispoziție pentru o astfel de convocare dacă există intenție și posibilitatea de asigurare a prezenței fizice 

la ședință a unui număr de minim 14 consilieri locali pentru asigurarea de cvorum. Mulțumesc.  
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PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NU S-A PUTUT DEZBATE  

Nu există cvorum pentru vot secret (7 consilieri prezenți) 

Domnul Daniel Țîră-Președinte de ședință: Mulțumim și noi, doamna secretar. Deci, având în vedere 

că anul trece, mai sunt 4 zile până la sfârșitul anului , vreau să fac și eu un anunț către toți cetățenii 

Sectorului 1: eu sunt născut, crescut în Sectorul 1. Părinții mei și bunicii mei sunt născuți, crescuți în 

Sectorul 1 și pe această cale vreau să vă transmit multă sănătate, un an nou cu împliniri, tot ce vă doriți 

să să împlinească. Să lăsăm vrajba asta  politică, să facem ceva pentru comunitate, pentru cetățenii din 

Sectorul 1. Pentru că ei ne-au trimis aici, ei ne-au votat, ei au avut încredere în noi și noi la rândul nostru 

trebuie să facem ceva pentru ei, pentru că după ce să termină acest mandat de 4 ani, o să fim întrebați 

pe stradă ce am făcut noi pentru cetățeni. E unul mă simt responsabil. Eu trăiesc în centrul comunității 

și oamenii îmi pun întrebări zi de zi: de ce nu se mătură străzile, de ce nu se ia gunoiul la timp, de ce nu 

se toaletează copacii? Credeți-mă că nu am ce să le răspund la acești vecini. Nu știu, pe această cale, 

poate către domnul viceprimar, că e prezent aici, doamna primar nu este prezentă momentan. P oate 

dânșii să gândesc, poate anul viitor la începutul anului o să facă în așa fel încât să nu mai avem aceste 

probleme în sector. Referitor la bursele elevilor. Gândiți-vă că noi în acest sector avem familii cu mulți 

copii, familii care au probleme financiare. Copiii au nevoie de aceste burse, nu trebuie să le dăm așa, c 

ând ne aducem noi aminte, copiii ăștia trebuie să învețe, trebuie să aibe o hrană adecvată, trebuie să aibe 

bani pentru rechizite și așa mai departe. C e au ei nevoie? Deci să ne aplecăm în primul și în primul rând 

atenția către copiii sectorului 1, către elevii sectorului 1, să avem multe grădinițe, școli bine amenajate, 

dotate cu tot ce trebuie și după aceea o să vedeți că o să avem un rezultat foarte bun. Eu așa cred, eu așa 

sunt învățat. La mine promisiunea e promisiune. Când promit unui om ceva, mă țin de cuvânt. Anul 

viitor, începând cu 1 ianuarie - 2 ianuarie, vă spun în mod solemn că voi fi pe străzi, acolo unde sunt și 

am fost votat de comunitatea unde o reprezint și unde locuiesc. Voi fi zi de zi prezent la toate asociațiile 

de locatari și proprietari din zona, din c entru și o să vedem ce probleme sunt de rezolvat și atunci o să 

le aduc în fața consiliului și a doamnei primar și vă promit în mod solemn ca o să fac tot posibilul ca 

această promisiune să fie făcută, pentru că mi se pare corect că noi suntem în slujba cetățeanului, nu 

cetățeanul în slujba noastră. Deci vă doresc un an frumos, plin de satisfacții, cu sănătate, bucurii și 

împliniri. Să ne vedem cu bine la anul! Doamne ajută! Declar ședința închisă.  

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL, 

                        Țîră Daniel                                   Lavinia Ionescu 

 

   

Întocmit, 

Simona Dumitrescu 

Mariana Sorescu      


